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Κατεύθυνςη: Διούκηςη ϋργων, χολό Ναυτιλύασ και Βιομηχανύασ, Σμόμα Βιομηχανικόσ 

Διούκηςησ και Σεχνολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πειραιϊ».  

Σα πνευματικϊ δικαιώματα χρηςιμοπούηςησ του μη πρωτότυπου υλικού ΜΔΕ 

ανόκουν ςτο μεταπτυχιακό φοιτητό κ. τεφϊνου Γεώργιο του Μϊρκου, Μηχανικού 

οικονομύασ και διούκηςησ και το επιβλϋπον μϋλοσ ΔΕΠ κ. Εμύρη Δημότριο, Καθηγητό 

τμόματοσ Βιομηχανικόσ Διούκηςησ και Σεχνολογύασ, εισ ολόκληρο, δηλαδό εκϊτεροσ 

μπορεύ να κϊνει χρόςη αυτών χωρύσ τη ςυναύνεςη ϊλλου. Σα πνευματικϊ δικαιώματα 

χρηςιμοπούηςησ του πρωτότυπου μϋρουσ ΜΔΕ ανόκουν ςτον μεταπτυχιακό φοιτητό 

και τον επιβλϋποντα από κοινού, δηλαδό δεν μπορεύ ο ϋνασ από τουσ δύο να κϊνει χρόςη 

αυτού χωρύσ τη ςυναύνεςη του ϊλλου. Κατ' εξαύρεςη, επιτρϋπεται η δημοςύευςη του 

πρωτότυπου μϋρουσ τησ διπλωματικόσ εργαςύασ ςε επιςτημονικό περιοδικό ό πρακτικϊ 

ςυνεδρύου από τον ϋνα εκ των δύο, με την προώπόθεςη ότι αναφϋρονται τα ονόματα και 

των δύο ωσ ςυν-ςυγγραφϋων. την περύπτωςη αυτό προηγεύται γραπτό ενημϋρωςη του 

μη ςυμμετϋχοντα ςτη ςυγγραφό του επιςτημονικού ϊρθρου. Δεν επιτρϋπεται η κατϊ 

οποιοδόποτε τρόπο δημοςιοπούηςη υλικού το οπούο ϋχει δηλωθεύ εγγρϊφωσ ωσ 

απόρρητο. 
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1. Δηζαγσγή 

Με ηελ απμεκέλε απηνκαηνπνίεζε θαη ηελ ρξήζε κεραλψλ, πνιιά ζχγρξνλα 

επηρεηξεκαηηθά πιάλα έρνπλ εγθαηαζηήζεη επέιηθην έιεγρν κέζσ ηνπ ππνινγηζηή απηφκαηα 

θαη ρσξίο αλζξψπηλν δπλακηθφ. Μαδί κε ηελ εγθαηάζηαζε απηνχ ηνπ πνιπζχλζεηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνλ εμνπιηζκφ εληαηηθνχ θεθαιαίνπ, νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη νη δαπάλεο 

έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά. Η Wireman δηεμήγαγε κηα ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε φπνπ 

δηαπηζηψζεθε φηη ην θφζηνο ζπληήξεζεο γηα ηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ζηηο ΗΠΑ έρεη 

απμεζεί θαηά 10-15% αλά έηνο απφ ην 1979. Σα πςειά θφζηε ζπληήξεζεο ππνγξακκίδνπλ 

ηελ αλάγθε λα θαζνξίδνπλ κε ζαθήλεηα ηνπο ζηφρνπο ζπληήξεζεο, λα αλαπηχζζνπλ θαη λα 

εληζρχνπλ ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηαρείξηζεο ηεο ζπληήξεζεο ζπλερψο, λα ελζσκαηψλνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζπληήξεζεο θαη παξαγσγήο, θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

επθπή ζπληήξεζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε ζπζηήκαηα. 

ηε βηνκεραλία, ε ζπληήξεζε κε γλψκνλα ηελ βιάβε (FDM) θαη κε βάζε ην ρξφλν 

(TBM) είλαη δχν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο δηαρείξηζεο ηεο ζπληήξεζεο. Η ζπληήξεζε κε 

γλψκνλα ηελ βιάβε (FDM) επίζεο νλνκάδεηαη run-to-failure maintenance. Δίλαη κηα 

αληηδξαζηηθή πξνζέγγηζε δηαρείξηζεο, φπνπ ε δηνξζσηηθή ζπληήξεζε ζπρλά θπξηαξρείηαη 

απφ απξνγξακκάηηζηα γεγνλφηα, θαη πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κεηά ηελ εκθάληζε κηαο 

πξνθαλψο ιεηηνπξγηθήο αζηνρίαο, δπζιεηηνπξγίαο ή βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ. Η δηνξζσηηθή ε 

ζπληήξεζε κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ή λα επηδηνξζψζεη έλα εμάξηεκα πνπ έρεη αζηνρήζεη 

είηε ρξεηάδεηαη επηδηφξζσζε. Δάλ ν εμνπιηζκφο δελ είλαη θχξηνο ή επηζθεπάδεηαη εχθνια, 

απξνγξακκάηηζηεο δηαθνπέο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξνθαιέζνπλ ειάρηζηεο δηαηαξαρέο ζηελ 

παξαγσγή, θαη ε FDM ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα απνδεθηή πξνζέγγηζε ζπληήξεζεο. Ωζηφζν, 

ζηελ πεξίπησζε κηαο ηπραίαο βιάβεο ζε θχξην εμνπιηζκφ πνπ ζα έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο 

ζηελ παξαγσγή, ζε κηα θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, δηνξζσηηθά κέηξα ζπληήξεζεο είλαη 

απαξαίηεηα γηα λα απνθεπρζνχλ νη ζνβαξέο ζπλέπεηεο ηεο βιάβεο. Η πξαθηηθή επίπησζε ηεο 

δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο έθηαηεο αλάγθεο νδεγεί ζπρλά ζηελ απξφβιεπηε απφδνζε ζηνλ 

ζρεδηαζκφ, δειαδή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο θχξηνπ εμνπιηζκνχ, πςειφ θφζηνο αληηθαηάζηαζε 

ηνπ εμνπιηζκνχ, εθηεηακέλν ρξφλν επηζθεπήο, πςειέο πνηλέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απψιεηα 

ηεο παξαγσγήο, θαη απψιεηα ελφο κεγάινπ απνζέκαηνο αληαιιαθηηθψλ. Η ζπληήξεζε κε 

βάζε ηνλ ρξφλν (ΣΒΜ) νλνκάδεηαη επίζεο θαη πεξηνδηθή πξνιεπηηθή ζπληήξεζε (periodic 

preventive maintenance). Πξνθεηκέλνπ λα επηβξαδπλζνχλ νη δηεξγαζίεο ππνβάζκηζεο πνπ 

νδεγνχλ ζε ζθάικαηα, εθηειείηαη πξσηνγελνχο πξνιεπηηθή ζπληήξεζε δηεμάγνληαο ιίπαλζε 
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θαηά δηαζηήκαηα, βαζκνλφκεζε, αλαθαίληζε, επηζεψξεζε θαη έιεγρνο ηνπ εμνπιηζκνχ ζε κηα 

ηαθηή πξνγξακκαηηζκέλε βάζε. Η TBM πηζηεχεη φηη ε εθηηκψκελε ζπκπεξηθνξά βιάβεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ, δειαδή ν ελδηάκεζνο ρξφλνο κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ βιαβψλ (MTBF) είλαη 

ζηαηηζηηθά ή εθ πείξαο γλσζηφο γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα κεραλήκαηα ζε θαλνληθή ρξήζε. Η 

TBM πεξηιακβάλεη, επίζεο, κηθξέο ή κεγάιεο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηελ επηζθεπή ή ηελ πξνθαζνξηζκέλε επηζθεπή αθφκα θαη ζε ελ ιεηηνπξγία 

εμνπιηζκφ. Απηφ κπνξεί λα απνηξέςεη ιεηηνπξγηθέο βιάβεο αλ αληηθαηαζηνχκε θξίζηκα 

εμαξηήκαηα ζε θξίζηκνπο εμνπιηζκνχο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κηθξφηεξα απφ ηελ 

αλακελφκελε δηάξθεηα δσήο ηνπο. Αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζε 

θξίζηκσλ εμνπιηζκψλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πηνζεηεζεί επξέσο απφ πνιιά ζχγρξνλα 

απηνκαηνπνηεκέλα εξγνζηάζηα. Παξά ην γεγνλφο φηη ε TBM κπνξεί λα κεηψζεη ηελ 

πηζαλφηεηα βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο ή ηε ζπρλφηεηα ησλ απξνγξακκάηηζησλ επηζθεπψλ 

έθηαθηεο αλάγθεο, δελ κπνξεί λα εμαιείςεη ηελ εκθάληζε ησλ ηπραίσλ θαηαζηξνθηθψλ 

βιαβψλ. Μεξηθέο πξαθηηθέο ηεο TBM κπνξεί λα είλαη μεπεξαζκέλεο θαη λα κελ 

αληηκεησπίδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζχγρξνλν απηνκαηνπνηεκέλνπ 

εξγνζηαζίνπ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο απνθάζεηο ζπληήξεζεο θαηαζθεπάδνληαη απφ 

έκπεηξνπο ζρεδηαζηέο ζχκθσλα κε ηηο αξρηθέο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ, 

ε αλαθεξφκελε ηζηνξία βιάβεο ή δεδνκέλσλ απνηπρίαο θαη εκπεηξίαο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ 

θξίζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο θαη ηερληθνχο. Κάησ απφ κηα θαηάζηαζε αβεβαηφηεηαο, 

είλαη πνιχ δχζθνιν λα πξνγξακκαηηζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ζπληήξεζεο θαηάιιεια εθ ησλ 

πξνηέξσλ, θαη έηζη, πνιχ ζπρλά, ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο απαηηείηαη λα εξγαζηεί 

"ππξνζβεζηηθά". 

1.1 θνπόο ηεο εξγαζίαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ιήςεο απφθαζεο 

κε ρξήζε θαλφλσλ αζαθνχο ινγηθήο πνπ λα δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηα δεδνκέλα 

ζπληήξεζεο κε ζηφρν ην ζσζηφ ππνινγηζκφ ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ κε ηνλ 

κηθξφηεξν θίλδπλν. Δηδηθφηεξα ζα εθκεηαιιεπηνχκε ην πιενλέθηεκα πνπ καο παξέρεη ε 

Αζαθήο Λνγηθή ζηε δηαρείξηζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

απνθάζεηο ελφο project manager ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζπληήξεζεο θαη ζα αλαπηχμνπκε 

έλα ζχζηεκα ιήςεο απφθαζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα θαη ηηκέο κεγεζψλ πνπ είλαη 

αλά πάζα ζηηγκή δηαζέζηκα ζε έλα έξγν ζπληήξεζεο. 
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1.2 Σνπνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ηηο κέξεο καο ε γεληθή επηδίσμε ηεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο έξγνπ είλαη ε 

αλάπηπμε απνθάζεσλ ππνζηήξημεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο project managers λα βειηηψζνπλ 

ην ζρεδηαζκφ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ησλ έιεγρν ησλ έξγσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

παξνχζα εξγαζία ζα επηθεληξσζνχκε ζην θνκκάηη ηεο ζπληήξεζεο κε ζθνπφ λα 

ζπκπεξηιάβνπκε ζην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηα νπνία έρνπκε ζπιιέμεη. Υσξίο λα 

ζπκπεξηιακβάλνπκε ζην θπζηθφ αληηθείκελν εξγαζίεο νη νπνίεο δηνγθψλνπλ ην θπζηθφ 

αληηθείκελν ή λα αθαηξέζνπκε εξγαζίεο απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ. Ο 

ζηφρνο απηφο είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί γηαηί ηέηνηεο απνθάζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο 

επηινγέο φζνλ αθνξά ηελ αλάζεζε ησλ πφξσλ θαη ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ πνπ πξέπεη 

λα βειηησζνχλ απφ ηελ άπνςε δηαθφξσλ θξηηεξίσλ φπσο ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, ε θαζαξή 

παξνχζα αμία, ην θφζηνο, ε αζθάιεηα. Μία αλαζθφπεζε ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί γηα ηελ πεξηγξαθή ηέηνησλ πξνβιεκάησλ δείρλεη φηη γηα έξγα ινγηθνχ κεγέζνπο 

αλαπηχζζνληαη κνληέια πνιχ κεγάινπ κεγέζνπο. Η ζπλδπαζηηθή αιιά θαη δχζθνιε ζηε 

κεηαρείξηζε θχζε ηέηνηνπ είδνπο πξνβιεκάησλ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε 

εθαηνληάδσλ επξηζηηθψλ θαλφλσλ απφθαζεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ έξγσλ κε 

πεξηνξηζκνχο πφξσλ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα παξάγνληεο πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ θαηάζηαζε είλαη, ε χπαξμε 

πεξηνξηζκψλ ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ, ν πεξηνξηζκέλνο δηαζέζηκνο ρξφλνο, πεξηνξηζκφο 

ρξφλνπ εθηφο ιεηηνπξγίαο θάπνηνλ εμνπιηζκψλ θαη θαλφλεο αζθαιείαο. ηελ πεξίπησζε 

ινηπφλ, πνπ δελ ππάξρνπλ ηέηνηνη πεξηνξηζκνί, πξνβιήκαηα ελφο ινγηθνχ κεγέζνπο κπνξνχλ 

λα ιπζνχλ απιψο κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ θξίζηκνπ δξφκνπ (Critical Path Method) 

αθνχ κνλαδηθφο ζηφρνο ζα είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηεο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ. 

Η εηζαγσγή φκσο απηψλ ησλ πεξηνξηζκψλ θαζηζηνχλ ην πξφβιεκα πνιχ πην δχζθνιν θαη 

απαηηνχλ πην ζχλζεηεο κεζφδνπο καζεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα νη πφξνη 

είλαη ζπρλά δηαζέζηκνη αλά ρξνληθή πεξίνδν ζε πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο, θαη ελψ ε CPM 

κέζνδνο ππνδεηθλχεη κία θαηαλνκή ησλ ρξφλσλ έλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ βάζεη ησλ 

αιιεινπρηψλ ηνπο, ζπρλά βιέπνπκε φηη νη πφξνη δελ είλαη δηαζέζηκνη ζε επαξθείο πνζφηεηεο 

ψζηε λα πξνγξακκαηηζηνχλ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ζπληήξεζεο φπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηε 

ιχζε. Έηζη θάησ απφ ηελ πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ απηφ πνπ αλαδεηείηαη είλαη 

πξψησλ πνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην θπζηθφ αληηθείκελν θαη 
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δεχηεξνλ πνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ηνπο θαη πνηεο ζα θαζπζηεξήζνπλ ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε πξνθχπηνπζα αχμεζε ηεο 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ. Ο πξνγξακκαηηζκφο έξγνπ (project scheduling) θάησ απφ 

πεξηνξηζκνχο πφξσλ ζπλίζηαηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ρξφλσλ έλαξμεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έηζη ψζηε νη αιιεινπρίεο κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη νη 

πεξηνξηζκνί ησλ πφξσλ πνπ πεξηνξίδνπλ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ λα 

ηθαλνπνηνχληαη αιιά θαη λα ειαρηζηνπνηείηαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο ηνπ έξγνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ν πξνγξακκαηηζκφο ελφο έξγνπ ζπληήξεζεο είλαη αξθεηά ζχλζεηνο δηφηη νη 

πεξηνξηζκέλνη πφξνη θαη ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο γηα ζπληήξεζε επηθέξνπλ έλα άιιν 

πξφβιεκα, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εξγαζηψλ αληηθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζεο πνπ είλαη εθηθηφ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ζηνλ δηαζέζηκν ρξφλν. Η ιήςε απφθαζεο 

πνησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη πνησλ φρη είλαη πνιχ πεξίπινθε αιιά θαη 

πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία ηεο ζπληήξεζεο ελφο εμνπιηζκνχ αιιά θαη ηελ δηάξθεηα 

δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ. Γηα ηελ ιήςε ηέηνησλ απνθάζεσλ ν project manager ζπιιέγεη 

πιεξνθνξίεο απφ πνιιέο πεγέο. Απφ ηνπο δηεπζπληέο παξαγσγήο ελεκεξψλεηε γηα ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ γξακκή παξαγσγήο θαη γηα ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν γηα 

επηζθεπή θαη ζπληήξεζε. Απφ ηνπο ππεχζπλνπο παξαγσγήο ηνπ εθάζηνηε ηκήκαηνο 

πιεξνθνξείηαη γηα ηα απαξαίηεηα ηερλνινγηθά ζέκαηα εμνπιηζκνχ θαζψο θαη γηα ην ηη πξέπεη 

λα αληηθαηαζηαζεί θαη ηη πξέπεη λα ζπληεξεζεί ζηηο αληίζηνηρεο ψξεο ιεηηνπξγίαο. Απφ ηνπο 

ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ γηα πηζαλέο δπζιεηηνπξγίεο θαη θζνξέο. Σέινο απφ ηνπο 

ηδηνθηήηεο-κεηφρνπο γηα ην πνζφ ην νπνίν ζα δαπαλεζεί γηα ηελ ζπληήξεζε. Όινη νη 

πξναλαθεξφκελνη εκπιεθφκελνη (stakeholders) ζε έλα έξγν ζπληήξεζεο έρνπλ 

αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα. Γηα παξάδεηγκα ν ππεχζπλνο παξαγσγήο ζέιεη λα ηεζεί εθηφο 

ιεηηνπξγίαο ε γξακκή παξαγσγήο φζν ην δπλαηψλ ιηγφηεξν ελψ ν ρεηξηζηήο δελ ηνλ 

ελδηαθέξεη ν ρξφλνο παχζεο εξγαζηψλ παξά κφλν λα δηνξζσζεί θαη ην παξακηθξφ πξφβιεκα 

ζην κεράλεκα ην νπνίν ρεηξίδεηαη. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ν θαζέλαο απφ ηελ κεξηά ηνπ λα 

πηέδεη ηνλ manager λα ηθαλνπνηήζεη ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο. O manager ζα 

πξέπεη λα αμηνινγήζεη θάζε πξνηεηλφκελε δξαζηεξηφηεηα-εξγαζία απφ ηελ άπνςε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο, ζθνπηκφηεηαο θαη απνπιεξσκήο. Σα πξνθαλή εξσηήκαηα είλαη: 

 Δίλαη ε δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηηθά απαξαίηεηε θαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

αζθάιεηα, ηελ πνηφηεηα ή ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο παξαγσγήο ηνπ εξγνζηαζίνπ; 



Παλεπηζηήκην Πεηξαηά Σκήκα Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο & Σερλνινγίαο 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεψξγηνο ηεθάλνπ 

 

5 

 

 Δίλαη επηζπκεηφ απηή ηε ζηηγκή ζηε γξακκή παξαγσγήο; Δίλαη πάξα πνιχ αξγά ή 

πνιχ λσξίο; 

Έηζη ν manager βξίζθεηε ζηελ δχζθνιε ζέζε λα απνθαζίζεη κε πνην ηξφπν θαη κε 

πνηα θξηηήξηα ζα γίλεη ε επηινγή ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα απνηειέζεη ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ 

έξγνπ ζπληήξεζεο. Απηφ είλαη θαη ην πξφβιεκα πνπ εμεηάδεη ε παξνχζα εξγαζία. 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ελφο έξγνπ ππφ πεξηνξηζκνχο είλαη ινηπφλ ε θαηαλνκή ησλ 

ρξφλσλ έλαξμεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη πξνηεξαηφηεηεο κεηαμχ 

ηνπο θαη νη απαηηήζεηο ησλ πφξσλ. Αθνχ ε πνζφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ αλά ρξνληθή 

πεξίνδν είλαη πεξηνξηζκέλε, ν ρξφλνο έλαξμεο νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα 

θαζπζηεξήζεη πέξα θαη απφ ην πξφγξακκα ρσξίο πεξηνξηζκνχο (φπσο ππνινγίδνληαη απφ ηε 

κέζνδν θξίζηκεο δηαδξνκήο), πξνθαιψληαο πηζαλφηαηα θαζπζηεξήζεηο πέξα απφ ηελ αξρηθή 

δηάξθεηα ηεο θξίζηκεο δηαδξνκήο ηνπ έξγνπ. 

Η δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ελφο έξγνπ κε πεξηνξηζκνχο είλαη έλα αξθεηά 

ζχλζεην πξφβιεκα θαη γηα απηφ ην ζθνπφ έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιά κνληέια καζεκαηηθνχ 

(θπξίσο αθέξαηνπ) πξνγξακκαηηζκνχ, θαζψο θαη πιήζνο επξηζηηθψλ θαλφλσλ γηα ηελ 

εμνκάιπλζε ηεο αλάζεζεο ησλ πφξσλ, πνπ ζπρλά φκσο αξθνχληαη ζε κία ππνβέιηηζηε ιχζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο. Η απφθιηζε απηή απφ ηε βέιηηζηε ιχζε είλαη απνηέιεζκα ηεο 

πνιππινθφηεηαο ησλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη ηεο ρξήζεο επξηζηηθψλ θαλφλσλ. 

ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν φκσο πνιιέο απφ ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, 

ιακβάλνπλ ρψξα ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ νη ζηφρνη νη πεξηνξηζκνί θαη νη ζπλέπεηεο πηζαλψλ 

ελεξγεηψλ δελ είλαη επαθξηβψο θαζνξηζκέλνη. ηε Γηνίθεζε ζπρλά ιακβάλνληαη ηέηνηνπ 

είδνπο απνθάζεηο βαζηζκέλεο ζε αζηαζή, αζαθή ή αηειή πιεξνθνξία. Δηδηθφηεξα ζην 

θνκκάηη ηεο ζπληήξεζεο πνπ ππάξρεη ζπλερψο αβεβαηφηεηα θαη θίλδπλνο πηζαλήο αζηνρίαο ή 

βιάβεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα εξγαιεία ιήςεο απνθάζεσλ (φπσο ε 

Analytic Hierarchy Process) ψζηε νη managers λα ιακβάλνπλ θαιχηεξεο απνθάζεηο αθφκα 

θαη ζε έλα επκεηάβιεην πεξηβάιινλ. 

Η αζαθήο ινγηθή (fuzzy logic) έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πνιχ απνηειεζκαηηθά ζε πνιιά 

πεδία εθαξκνγψλ φπσο ηα ζπζηήκαηα απηνκάηνπ ειέγρνπ, ε ξνκπνηηθή. Η ππεξνρή ηεο ζηε 

δηαρείξηζε αζαθνχο πιεξνθνξίαο απνδείρηεθε ρξήζηκε ζε πνιιέο πξαθηηθέο εθαξκνγέο, 

θαζψο είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζε πνιχπινθα πξνβιήκαηα ησλ νπνίσλ ε καζεκαηηθή 

πεξηγξαθή είλαη δχζθνιε ή αδχλαηε θαη αληηθαζίζηαηαη κε πεξηγξαθηθή εκπεηξηθή γλψζε. 
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ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε έξγνπ ζπρλά νη managers θαινχληαη λα ιάβνπλ 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ γηα παξάδεηγκα ζηε κεηαθίλεζε θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ κέζα ζηα ρξνληθά ηνπο πεξηζψξηα, κε ζθνπφ ηελ εμνκάιπλζε ηεο 

αλάζεζεο ησλ πφξσλ. ε ηέηνηνπ είδνπο απνθάζεηο ιακβάλεηαη ππφςε πνηεο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη θξίζηκεο, έρνπλ δειαδή ζπλνιηθφ πεξηζψξην κεδέλ. πρλά ππάξρνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ πνιχ κηθξφ ρξνληθφ πεξηζψξην, φρη φκσο κεδέλ ψζηε λα 

ζεσξεζνχλ θξίζηκεο παξφιν πνπ βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηελ θξηζηκφηεηα. Με ηε ρξήζε ηεο 

αζαθνχο ινγηθήο ηέηνηεο δπζθνιίεο κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ θαη έηζη κπνξνχκε λα έρνπκε 

κία θαιχηεξε εηθφλα γηα ην πφζν θξίζηκεο είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ θαη λα 

αμηνπνηήζνπκε θαηάιιεια κηα ηέηνηα αζαθή πιεξνθνξία. Δπηπιένλ έλα αθφκα πιενλέθηεκα 

πνπ καο δίλεη ε αζαθήο ινγηθή είλαη θαη ε παξακεηξνπνίεζε εθηφο ησλ πνζνηηθψλ θαη ησλ 

πνηνηηθψλ παξαγφλησλ πνπ παίδνπλ ζπρλά πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. Σέινο ε δνκή ησλ αζαθψλ 

θαλφλσλ ραξαθηεξίδεηε απφ επειημία, θαη πξνζαξκφδνληαη εχθνια θαη γξήγνξα πηζαλέο 

αιιαγέο. 

1.3 Η ζεκαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπληήξεζεο 

Όζν ηερλνινγηθά εμειηγκέλα θαη λα είλαη ηα κεραλήκαηα παξαγσγήο, είλαη αδχλαην 

λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα απνδίδνπλ, ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν πνπ είλαη ζρεδηαζκέλα λα ην 

θάλνπλ, ρσξίο ηελ απαξαίηεηε επίβιεςε θαη ζπληήξεζε. Η ζπληήξεζε ζε µία βηνκεραληθή 

επηρείξεζε έρεη ζηφρν λα ππνζηεξίδεη ηελ παξαγσγή έηζη ψζηε λα παξάγνληαη πξντφληα 

ζπλερψο, µε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ζχκθσλα µε ηα 

πξφηππα ηεο εηαηξίαο. Έηζη ινηπφλ επηγξακκαηηθά ε ζπληήξεζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεη:  

 Απξφζθνπηε ιεηηνπξγία – Μείσζε ρακέλνπ ρξφλνπ 

 Οηθνλνκηθή ιεηηνπξγία – Μέγηζηε παξαγσγηθφηεηα 

 Βέιηηζην απνηέιεζκα απφ πιεπξάο πνηφηεηαο 

 Πιεξνθνξίεο γηα παξαπέξα βειηίσζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο νξγάλσζεο 

1.4 Η αλαγθαηόηεηα ηεο ζπληήξεζεο 

Σν θφζηνο ζπληήξεζεο ζήκεξα κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη κέρξη θαη ην 40% ησλ 

εμφδσλ ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο. Με ηνλ φξν ζπληήξεζε ελλννχκε: 
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 Σερληθφ θαη ρξνληθφ ζρεδηαζκφ εξγαζηψλ 

 Γηαρείξηζε πιηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ 

 Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 Γηαρείξηζε εξγαιείσλ θαη κέζσλ γεληθφηεξα 

 Πξνιεπηηθνχο, πξνγλσζηηθνχο θαη δηαγλσζηηθνχο ειέγρνπο 

 Πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο θαη αληηθαηαζηάζεηο 

 Πξνγξακκαηηζκφ θαη εθηέιεζε πξνγξάκκαηνο ιίπαλζεο 

 Δπηζθεπέο, βειηηψζεηο, θαηαζθεπέο 

 Γεληθέο εηήζηεο ζπληεξήζεηο 

Απφ ηα παξαπάλσ είλαη ζαθέο φηη ε ζπληήξεζε δελ έρεη ζηφρν µφλν ηηο επηζθεπέο, 

φπσο γεληθά ζεσξείηαη απφ πνιινχο, αιιά απνηειεί έλαλ θξίζηκεο ζεκαζίαο παξάγνληα ζηε 

δσή ηεο επηρείξεζεο πνπ ζρεηίδεηαη µε ην ζχλνιν ηεο απφδνζήο ηεο. Η δηαηήξεζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο µέζσ ηεο 

ζπληήξεζεο (ζπζηεκαηηθέο επηζεσξήζεηο, εληνπηζκνί θαη δηνξζψζεηο επηθείκελσλ αζηνρηψλ 

πξηλ εκθαληζηνχλ ή πξνηνχ εμειηρζνχλ ζε κεγάιεο θαηαζηξνθέο)απνδεηθλχεηαη φηη: 

 Μεηψλεη ην επελδπφκελν θεθάιαην 

 Μεηψλεη ηελ πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Μεηψλεη ηηο βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Απμάλεη ηε δηάξθεηα δσήο ησλ κεραλψλ 

 Απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ζπληήξεζεο 

 Διαηηψλεη ηελ απψιεηα πειαηείαο 

 Βειηηψλεη ηε ζπκκφξθσζε ζε λφκνπο θαη θαλνληζκνχο 

 Μεηψλεη πεξηηηέο επηζθεπέο κεραλψλ 

 Μεηψλεη ηελ επαλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ ζπληήξεζεο 

 Μεηψλεη ηελ απφξξηςε (ειαηησκαηηθψλ) πξντφλησλ 

 Απμάλεη ηελ αμηνπηζηία 

 Μεηψλεη ηηο ππεξσξίεο 

 Απμάλεη ηελ αζθάιεηα 

 Μεηψλεη ηνπο ηξαπκαηηζκνχο 

 Μεηψλεη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο 
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 Μεηψλεη ηελ πνζφηεηα ησλ απαξαίηεησλ δηαζέζηκσλ αληαιιαθηηθψλ 

 Μεηψλεη ηα ειαηηψκαηα ζε θαηλνχξηεο κεραλέο 

 Μεηψλεη ηηο ιαλζαζκέλεο0 ελέξγεηεο ζπληήξεζεο 

 Μεηψλεη ηα αζθάιηζηξα 

1.5 Η ζεώξεζε ηεο ζπληήξεζεο 

Πνιχ ζπρλά ε ζπληήξεζε απνηειεί ην πξψην ζχκα ησλ πξνζπαζεηψλ εμνηθνλφκεζεο 

πφξσλ ζε µηα επηρείξεζε θάησ απφ ηελ εζθαικέλε ζεψξεζε φηη ε κείσζε ησλ εμφδσλ 

ζπληήξεζεο ζα βειηηψζεη ηελ θεξδν-ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Ο ρεηξηζκφο απηφο είλαη 

πηζαλφ λα απνθέξεη θάπνηα εμνηθνλφκεζε ζε βξαρππξφζεζκε βάζε, αιιά είλαη ζίγνπξν φηη 

νη επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ζηε µεζν-καθξνπξφζεζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη 

θαηαζηξνθηθέο. Καη µφλν αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηηο επηπηψζεηο απφ έλα απξφβιεπην 

ζηακάηεκα ηεο παξαγσγήο ζε µηα επηρείξεζε ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα αληηιεθζεί ηε 

ζεκαζία κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο. ε αληίζεζε µε ηελ παξαπάλσ αληίιεςε, γηα ηηο ζσζηά 

νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο ε ζπληήξεζε απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ παξαγσγηθνχ 

δπλακηθνχ, κηα επέλδπζε πνπ απνδίδεη ηφζν ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο απηήο θαζ’ 

απηήο φζν θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο απηέο ε 

ζπληήξεζε είλαη µία πξνζεθηηθά νξγαλσκέλε ιεηηνπξγία ε νπνία, έρνληαο ιάβεη ππφςε 

φινπο ηνπο παξάγνληεο θφζηνπο, νηθνλνκίαο πνηφηεηαο θαη πάλσ απφ φια ηνπο ζθνπνχο ηεο 

επηρείξεζεο, αμηνπνηεί: 

 Αλζξψπηλν δπλακηθφ 

 Μεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη εξγαιεία 

 Γηαδηθαζίεο ελεξγεηψλ, ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ θαη επαλαπιεξνθφξεζεο 

 πλεξγάηεο, πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο µε ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφλ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

1.6 Οη πξνζεγγίζεηο ηεο ζπληήξεζεο 

Γεληθά ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη θαη πξνηείλνληαη πνιιέο πξνζεγγίζεηο, 

ζηξαηεγηθέο θαη θηινζνθίεο, ζπληήξεζεο. Μηα ζηξαηεγηθή ζπληήξεζεο πεξηιακβάλεη ηελ 

ηαπηνπνίεζε, ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ εθηέιεζε πνιιψλ απνθάζεσλ ζρεηηθψλ µε επηζθεπέο, 
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αληηθαηαζηάζεηο θαη ειέγρνπο. Αζρνιείηαη µε ηελ εθπφλεζε ηνπ θαιχηεξνπ πιάλνπ 

ιεηηνπξγηθήο δσήο γηα θάζε κνλάδα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ βέιηηζηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπληήξεζεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ζε ζπλεξγαζία µε ηελ παξαγσγή θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο. Μηα 

ζηξαηεγηθή ζπληήξεζεο πεξηγξάθεη πνηα πεξηζηαηηθά (γηα παξάδεηγκα αζηνρία, πάξνδνο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ, θαηάζηαζε) ρξήδνπλ πνηαο δξαζηεξηφηεηαο ζπληήξεζεο (έιεγρνο, 

επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε). πγθξνηείηαη απφ έλα κίγκα πνιηηηθψλ θαη ηερληθψλ, νη νπνίεο 

πνηθίινπλ απφ εμνπιηζκφ ζε εμνπιηζκφ. Σέινο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο 

ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, ηε θχζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζπληεξείηαη θαη ην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο. Μηα θηινζνθία ζπληήξεζεο νξίδεηαη σο ε γεληθή δνκή κηαο ζεηξάο δηαθφξσλ 

επεκβάζεσλ ζπληήξεζεο (δηνξζσηηθή, πξνιεπηηθή θ.ιπ.). Η θηινζνθία ζπληήξεζεο δίλεη ην 

ζθειεηφ πάλσ ζηνλ νπνίν αλαπηχζζνληαη νη ζηξαηεγηθέο ζπληήξεζεο θαη απνηειεί ηελ 

ελζσκάησζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ζθέθηεηαη ε επηρείξεζε γηα ην ξφιν ηεο ζπληήξεζεο σο 

ιεηηνπξγία. ηε βηβιηνγξαθία κπνξεί λα βξεη θαλείο αξθεηέο θηινζνθίεο ζπληήξεζεο. Οη 

ζεκαληηθφηεξεο θαη πην δηαδεδνκέλεο απφ απηέο είλαη ε πληήξεζε µε γλψκνλα ηελ 

Αμηνπηζηία (Reliability Centered Maintenance – RCM) θαη ε Οιηθή Παξαγσγηθή πληήξεζε 

(Total Productive Maintenance – TPM). Η θηινζνθία ηεο Οιηθήο Παξαγσγηθήο πληήξεζεο 

(Total Productive Maintenance – TPM) μεθίλεζε ζηελ Ιαπσλία ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

80 θαη ζηαδηαθά επεθηάζεθε θαη ζε άιιεο ρψξεο. Η ηαπσληθή ηδέα φκσο ηεο Οιηθήο 

Παξαγσγηθήο πληήξεζεο ρξνλνινγείηαη ήδε απφ ην 1951 φηαλ έθηαζε ζηελ Ιαπσλία ε 

Πξνιεπηηθή πληήξεζε (Preventive Maintenance) απφ ηηο Η.Π.Α. Η Nippondenso, ηκήκα ηεο 

Toyota, ήηαλ ε πξψηε επηρείξεζε ζηελ Ιαπσλία πνπ εηζήγαγε ηελ επξεία εθαξκνγή ηεο 

Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο ην 1960. χκθσλα µε ηελ Πξνιεπηηθή πληήξεζε νη ρεηξηζηέο 

ρεηξίδνληαλ ηηο κεραλέο θαη ε νκάδα ζπληήξεζεο ηηο ζπληεξνχζε. Όκσο ην πςειφ επίπεδν 

απηνκαηνπνίεζεο ηεο Nippondenso θαζηζηνχζε απηνχ ηνπ είδνπο ηε ζπληήξεζε 

πξνβιεκαηηθή, θαζψο απηή απαηηνχζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ. Έηζη ε δηνίθεζε 

απνθάζηζε φηη ηηο ζπληεξήζεηο ξνπηίλαο (φπσο θαζαξηζκνί, ιηπάλζεηο θ.ιπ.) ζα ηηο έθαλαλ νη 

ρεηξηζηέο, ελψ ε νκάδα ζπληήξεζεο ζα αζρνιείην µφλν µε ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ εμνπιηζκφ νη 

νπνίεο είραλ ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ θαη ζπλαθφινπζα ηελ απνθπγή 

ζπληήξεζεο. Έηζη ε Πξνιεπηηθή πληήξεζε (Preventive Maintenance) µαδί µε ηελ Πξφιεςε 

ηεο πληήξεζεο (Maintenance Prevention) θαη ηε Βειηίσζε ηεο πληεξεζηκφηεηαο 

(Maintenability Improvement) ζπλέζεζαλ ηελ Παξαγσγηθή πληήξεζε. ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 70 ε βηνκεραλία ηεο Ιαπσλίαο βξηζθφηαλ ζε θξίζηκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

εμαηηίαο ηεο θξίζεο ηνπ πεηξειαίνπ θαη έςαρλε ηνλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν πνπ ζα ηεο 
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επέηξεπε λα επηβηψζεη ζηελ παγθφζκηα αγνξά. ηελ πξνζπάζεηα απηή ην Ιαπσληθφ Ιλζηηηνχην 

πληήξεζεο πήξε ηε βαζηθή ηδέα ηεο Παξαγσγηθήο πληήξεζεο θαη ηε κεηέηξεςε ζην 

ζχζηεκα ηεο Οιηθήο Παξαγσγηθήο πληήξεζεο, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα εμειίρζεθε ζηαδηαθά 

απφ κηθξνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο. πλεπψο ε Οιηθή Παξαγσγηθή πληήξεζε είλαη ν 

ακεξηθαληθφο ηξφπνο ζπληήξεζεο ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε θαη βειηηψζεθε γηα λα ηαηξηάδεη 

ζην ηαπσληθφ βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 είλαη ζπλήζεο ζηε 

βηνκεραλία ηεο Ιαπσλίαο θαη άξρηζε λα γίλεηαη δεκνθηιήο θαη ζηηο δπηηθέο ρψξεο. Δπνκέλσο 

ν φξνο θαιχπηεη έλα εληαίν ζχλνιν κεζφδσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπλνιηθφ ηξφπν 

δηαρείξηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζχγρξνλσλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαη εθηείλνληαη ηφζν ζην 

ηερλνινγηθφ φζν θαη ζην δηνηθεηηθφ επίπεδν. χκθσλα µε απηή έλα κεγάιν θνκκάηη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζπληήξεζεο (π.ρ. έιεγρνη, αλαθνξέο ζπκβάλησλ, εθαξκνγή ζσζηψλ 

ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο, θαζαξηφηεηα, ιίπαλζε θ.ιπ.) αλαηίζεηαη ζην ηκήκα πνπ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ (Απηφλνκε πληήξεζε – Autonomous 

Maintenance). Σειηθφ ζηφρν ηεο θηινζνθίαο απηήο απνηειεί ε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο 

δηαζεζηκφηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο µε ηε ζπζηεκαηηθή κείσζε κέρξη ηελ εμάιεηςε ησλ 

αλαίηησλ µε ιεηηνπξγηθψλ ρξφλσλ (downtimes). Γέρεηαη µηα κεραλή φπσο είλαη θαη 

πξνζπαζεί λα εμαζθαιίζεη βαζηθή ζπληήξεζε θαη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο πνπ ζα εκπνδίζνπλ 

ηελ επηηάρπλζε ηεο ρεηξνηέξεπζεο θαη ησλ αζηνρηψλ. Γηα πξψηε θνξά ν φξνο Reliability 

Centered Maintenance (RCM) ρξεζηκνπνηήζεθε ζε δεκνζηεχζεηο ζηειερψλ θαη κεραληθψλ 

ησλ United Airlines ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο γηα λα πεξηγξάςεη ηηο βέιηηζηεο 

απαηηήζεηο ζε ζπληήξεζε ελφο αεξνζθάθνπο. Σν Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ησλ Η.Π.Α. 

ρξεκαηνδφηεζε ηε δεκνζίεπζε ελφο βηβιίνπ (απφ ηηο United Airlines) θαη κηαο αλαθνξάο 

εθηίκεζεο (απφ ηε Rand Corp.) γηα ηε θηινζνθία απηή. Η δεκνζίεπζε έγηλε ην 1978 θαη 

θαηέζηεζε γλσζηέο ηηο ηδέεο ηεο λέαο θηινζνθίαο ζε έλα επξχηεξν θνηλφ. Σν βηβιίν 

πεξηέγξαθε ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εκπνξηθψλ αεξνγξακκψλ θαη ηεο Αεξνπνξίαο ησλ Η.Π.Α. 

θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 60 θαη ηνπ 70 λα βειηηψζνπλ ηελ αμηνπηζηία ελφο λένπ αεξνζθάθνπο 

ηνπο. Η πληήξεζε µε γλψκνλα ηελ Αμηνπηζηία, πιένλ έλα νινθιεξσκέλν θνκκάηη ηεο 

Οιηθήο Παξαγσγηθήο πληήξεζεο, πξνζπαζεί λα εκπνδίζεη ή λα πεξηνξίζεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

αζηνρηψλ θαη λα θαηαζηήζεη δπλαηή ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ κέζα ζηα φξηα ζρεδηαζκνχ 

ηνπο. Δίλαη µηα κέζνδνο πνπ κειεηά ηξφπνπο µε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αζηνρήζεη ε 

ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο θαη ηηο ζπλέπεηεο απηψλ ησλ αζηνρηψλ. Βνεζά ζηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ πην θαηάιιεισλ θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθψλ «πξνδξαζηηθψλ» ζηξαηεγηθψλ ζπληήξεζεο, 

ψζηε λα κεηξηάζεη ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηέηνησλ αζηνρηψλ. ρεδηάδεηαη ψζηε λα 
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ειαρηζηνπνηεί ην θφζηνο ζπληήξεζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απψιεηα ιεηηνπξγηθνχ ρξφλνπ 

δσήο ησλ κεραλεκάησλ. Κχξηνη ζηφρνη απηήο ηεο θηινζνθίαο ζπληήξεζεο είλαη ε δηαηήξεζε 

ηεο ιεηηνπξγηθήο αθεξαηφηεηαο θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο µε ηελ ειάηησζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ησλ αζηνρηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ, φρη άκεζα ησλ αζηνρηψλ. 

1.7 Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο ζπληήξεζεο (maintenance management) 

Η Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο πληήξεζεο απνηειεί µία απφ ηηο πην θξίζηκεο 

ιεηηνπξγίεο ζε έλαλ νξγαληζκφ. Η κεγηζηνπνίεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ απαηηεί 

ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ εξγαζηψλ, ηνλ απνδνηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ηελ έγθαηξε δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε πξσηνηππνπνηεκέλσλ 

πξαθηηθψλ ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ζπληήξεζεο. Μπνξεί λα πεξηγξαθεί σο ην 

ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηνίθεζεο πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπληήξεζεο, ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηεο θαη ηηο επζχλεο. θνπφο ηεο είλαη λα εμαζθαιίδεη ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο πξνο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζπληήξεζεο. Θα πξέπεη λα 

θάλεη ην ζρεδηαζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επίβιεςε ηεο ζπληήξεζεο. Σέινο ζα πξέπεη λα 

επαλεθηηκά ηηο κεζνδνινγίεο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζηνλ νξγαληζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο απφδνζεο. Μφιηο ζπλαξκνινγεζεί θαη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ν 

εμνπιηζκφο αξρίδεη θαη ν ξφινο ηεο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ηεο πληήξεζεο, ν νπνίνο 

ζπλερίδεη γηα φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ. Η Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο 

πληήξεζεο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί πνιιέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο νη νπνίεο αλαθχπηνπλ 

απφ ην ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ θαη θαζνξίδνληαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο (βι. ρήκα 1). Θα 

πξέπεη επηπιένλ λα ειέγρεη ηνπο δηάθνξνπο εμσηεξηθνχο πφξνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο 

εξγαζίεο ηεο ζπληήξεζεο, φπσο ηνπο ζχκβνπινπο ζπληήξεζεο θαη ηνπο δηάθνξνπο 

θαηαζθεπαζηέο ηνπ εμνπιηζκνχ (Original Equipment Manufacturers – OEM), αιιά θαη ηνπο 

εζσηεξηθνχο πφξνπο, φπσο ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπο ρεηξηζηέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζπληήξεζεο. εκαληηθφ είλαη λα ειέγρεη θαη ηα 

αληαιιαθηηθά θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ αθαηξνχληαη θαηά ηηο αληηθαηαζηάζεηο θαη 

επηζθεπάδνληαη γηα λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ (rotables). Σα απνηειέζκαηα ηεο Οξγάλσζεο 

θαη Γηνίθεζεο ηεο πληήξεζεο εθηηκψληαη θαη νδεγνχλ ζε λέεο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο θαη 

ζην ζρεδηαζκφ λέσλ παξφκνησλ ζπζηεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο. 
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ρήκα 1: Σελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο πληήξεζεο ππνζηεξίδνπλ δηάθνξνη εμσηεξηθνί θαη 

εζσηεξηθνί πφξνη µε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ νη απαηηήζεηο ζπληήξεζεο 

 

1.8 ρέζε ζπληήξεζεο θαη παξαγσγήο  

Η πληήξεζε θαηέρεη µηα ζεκαληηθή ζέζε ζε νπνηνδήπνηε νξγαληζκφ θαη πξέπεη λα 

ζεσξείηαη σο µηα ππν-δηαδηθαζία ή σο έλα νινθιεξσκέλν θνκκάηη ηεο φιεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. Η ζρέζε κεηαμχ πληήξεζεο θαη Παξαγσγήο θαίλεηαη ζην ρήκα 1.2 πνπ 

αθνινπζεί. Σα πξσηαξρηθά εηζαγφκελα δεδνκέλα (primary input) ζε µηα παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία είλαη ηα πιηθά, ε ελέξγεηα θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Απηά ηα πξσηαξρηθά 

δεδνκέλα κεηαηξέπνληαη ζηε ζπλέρεηα ζην πξσηαξρηθφ απνηέιεζκα (primary output) πνπ 

είλαη ην ηειηθφ πξντφλ. Απηή ε κεηαηξνπή νδεγεί ζε έλα δεπηεξεχνλ παξαγσγηθφ απνηέιεζκα 

(secondary output) ην νπνίν είλαη ε απαίηεζε γηα ζπληήξεζε. Η ζπληήξεζε επεξεάδεη ηελ 

παξαγσγηθή ηθαλφηεηα πνπ κπνξεί λα επηηχρεη ε εγθαηάζηαζε θαη είλαη απαξαίηεην απηή λα 

δηαηεξείηαη ζε πςειφ επίπεδν. Με άιια ιφγηα είλαη ην δεπηεξεχνλ εηζαγφκελν δεδνκέλν 

(secondary input) ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 
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2. Αλάιπζε θίλδπλσλ ζε κε ληεηεξκηληζηηθά έξγα 

2.1 Γεληθά 

Ωο θίλδπλνο κπνξεί λα νξηζηεί µία θαηάζηαζε ζηελ νπνία ππάξρεη πηζαλφηεηα 

απφθιηζεο απφ έλα επηζπκεηφ θαη αλακελφκελν απνηέιεζκα. Δίλαη έλα αβέβαην ζπκβάλ ή 

θαηάζηαζε, πνπ φηαλ ζπκβεί κπνξεί λα έρεη µία αξλεηηθή ή ζεηηθή επίδξαζε ζηνλ ηειηθφ 

ζθνπφ ελφο έξγνπ. Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ ελφο έξγνπ νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ 

αλαγλψξηζεο, αλάιπζεο, αληαπφθξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο θηλδχλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ελφο έξγνπ µε ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ αξρηθψλ ηνπ ζηφρσλ. 

Οη πξψηνη θίλδπλνη παξνπζηάδνληαη θαζψο ζπιιακβάλεηαη σο ηδέα ην έξγν, «ρηίδεηαη» 

ε δνκή ηνπ έξγνπ θαη αλαπηχζζνληαη νη ζηφρνη ζρεηηθά µε ην θφζηνο, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη 

ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. Αξρηθά απηνί νη θίλδπλνη κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο 

ππνζέζεηο, αιιά φηαλ γίλεηαη ζαθέο φηη απνηεινχλ αζηάζκεηνπο παξάγνληεο, ηφηε γίλνληαη νη 

πξψηνη ηεθκεξησκέλνη θίλδπλνη. Όπσο δηαθαίλεηαη θαη ζην ρήκα 2, ελψ ν ιεπηνκεξήο 

ζρεδηαζκφο ησλ θηλδχλσλ ιακβάλεη ρψξα κεηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ έξγνπ, ην πην ζεκαληηθφ 

κέξνο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αξρηθήο αλάπηπμεο ηεο 

δνκήο ηνπ έξγνπ, επεηδή εθείλε ηε ζηηγκή θαηαλέκνληαη ηα θνλδχιηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηνπο θηλδχλνπο ηνπ έξγνπ. Απηφ απνηππψλεηαη αθελφο σο έμνδνο 

ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ έξγνπ θαη αθεηέξνπ σο είζνδνο κεηά ηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ 

ζρεδηαζκφ θηλδχλσλ. Δπίζεο, δηαθαίλεηαη ην πςειφ επίπεδν πιεξνθνξίαο πνπ απαηηείηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θηλδχλσλ, θαζψο ν ζρεδηαζκφο θηλδχλσλ είλαη πηζαλφ λα 

πξνθαιέζεη αλαζεψξεζε ησλ αξρηθψλ ππνζέζεσλ ζρεηηθά µε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, ηηο 

επζχλεο, ην θφζηνο, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηα θνλδχιηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηνπο θηλδχλνπο. 

Η βαξχηεηα ελφο θηλδχλνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηεο πηζαλφηεηαο 

εκθάληζεο επί ηελ αλακελφκελε ζπλέπεηα ζε πεξίπησζε εκθάληζεο. Σν ζηάδην ηεο αλάιπζεο 

ησλ θηλδχλσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε πνηνηηθά είηε πνζνηηθά. Η πνηνηηθή αλάιπζε 

είλαη ε πιένλ δηαδεδνκέλε, θαζψο ρξεηάδεηαη κηθξφηεξν αξηζκφ δεδνκέλσλ γηα λα 

εθαξκνζζεί, δε ρξεηάδεηαη εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία ινγηζκηθνχ θαη είλαη γεληθά ιηγφηεξν 

ρξνλνβφξνο ζε ζρέζε µε ηελ πνζνηηθή αλάιπζε. Δπηζεκαίλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν φηη ν 

θίλδπλνο έρεη δηηηή θχζε. Αθελφο ζεσξείηαη σο απεηιή, ζε πεξίπησζε πνπ νη ζπλέπεηεο ζηνπο 

ζηφρνπο ηνπ έξγνπ είλαη αξλεηηθέο θαη αθεηέξνπ σο επθαηξία, ζε πεξίπησζε πνπ νη ζπλέπεηεο 
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ζηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ είλαη ζεηηθέο. Καηφπηλ, θαζνξίδνληαη ελέξγεηεο αληηκεηψπηζεο µε 

βάζε ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο, φπσο απνθπγή, κεηαθνξά, ειάθξπλζε θαη απνδνρή. νη 

φπνηεο απνθάζεηο, θαηαρσξνχληαη ζην θχιιν ηνπ θάζε θηλδχλνπ (risk sheet). ην ζηάδην ηεο 

αληηκεηψπηζεο θαζνξίδνληαη νη δένπζεο ελέξγεηεο θαη νη ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ. 

νη επηιεγκέλεο ελέξγεηεο πξέπεη λα είλαη αλάινγεο µε ηελ έθζεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ζα πξέπεη 

λα επηιχνπλ ην πξφβιεκα µε νηθνλνκηθά απνδεθηφ ηξφπν. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο 

θηλδχλνπ κπνξεί λα θαζνξηζζεί µία ή πεξηζζφηεξεο ελέξγεηεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε νκάδα 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ (ζπλήζσο είλαη ίδηα µε ηελ νκάδα δηαρείξηζεο έξγσλ) έρεη εληνπίζεη 

ηνπο θηλδχλνπο, ηνπο έρεη θαηαηάμεη µε βάζε ηελ αλάιπζε θαη έρεη πξνδηαγξάςεη ηηο 

ελέξγεηεο αληηκεηψπηζεο, πεξλά ζην ζηάδην ηεο παξαθνινχζεζεο. ε απηφ ην ζηάδην 

ειέγρεηαη ε πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ, θαζψο επίζεο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

Γηνξζσηηθέο θηλήζεηο θαζνξίδνληαη θαη επαλεθηηκνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλδχλσλ 

(πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαη ζπλέπεηα). νιφθιεξε ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε λα εληνπηζζνχλ λένη θίλδπλνη θαη λα ελεκεξσζνχλ ηα θχιια 

θηλδχλσλ ησλ πθηζηάκελσλ θηλδχλσλ (ρήκα 2). Σα παξαπάλσ ζηάδηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

Έξγσλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ φιεο ηηο νινθιεξσκέλεο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη δηεζλψο. 

Ωζηφζν, ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ Διιάδα έγηλε γλσζηή κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

ρήκα 2: Η δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ 
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2.2 Αξρέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ 

H δηνίθεζε νξγαληζκψλ ή επηρεηξήζεσλ έρεη ηελ επζχλε ηεο αμηνιφγεζεο 

δπλαηνηήησλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ηνλ νξγαληζκφ ή ηελ επηρείξεζε ζε 

επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο. Θεσξεηηθά, ηέηνηεο απνθάζεηο πξέπεη λα βαζίδνληαη 

ζε ηέιεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ ελ ιφγσ απνθάζεσλ. Θα 

πξέπεη, δειαδή φιεο νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο λα είλαη ζηε δηάζεζε απηψλ πνπ παίξλνπλ ηηο 

απνθάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ απνθάζεσλ λα κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ µε 

απφιπηε βεβαηφηεηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, φιεο νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ην κέιινλ 

παίξλνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ αβεβαηφηεηαο θαη έιιεηςεο ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, ππάξρεη πιήξεο απνπζία πιεξνθνξηψλ θαη νη απνθάζεηο παίξλνληαη ζε 

έλα πεξηβάιινλ πιήξνπο αβεβαηφηεηαο. Απηή ε αβεβαηφηεηα θξχβεη θηλδχλνπο, αιιά θαη 

επθαηξίεο. Η επηηπρία ηνπ ζθνπνχ ελφο νξγαληζκνχ ή επηρείξεζεο, κπνξεί λα επηηεπρζεί µε 

ηελ επηδίσμε αθελφο ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ επθαηξηψλ, αιιά θαη ηεο απνθπγήο ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ πνπ ζπλδέεηαη µε ηελ αβεβαηφηεηα. Έηζη, ν 

αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη αθελφο ε αλαγλψξηζε θαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ θηλδχλσλ θαη ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ γηα ηε κείσζε ή θαη ηελ απνθπγή 

απηψλ ησλ θηλδχλσλ θαη, αθεηέξνπ, ε κεγηζηνπνίεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ επθαηξηψλ. 

Έηζη, ζπλνπηηθά, ν ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη ε ιεπηνκεξήο αλαγλψξηζε ησλ 

ζπληειεζηψλ (επθαηξηψλ ή ζηνηρείσλ θηλδχλνπ) πνπ ππάξρνπλ πηζαλφηεηεο λα επεξεάζνπλ 

ηελ ηειηθή έθβαζε ελφο έξγνπ, ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ πηζαλψλ επηδξάζεσλ γηα θάζε 

ζπληειεζηή ηνπ έξγνπ (ηειηθφ απνηέιεζκα, ρξφλνο, θφζηνο ή πνηφηεηα), ε βαζηθή πεξηγξαθή 

ησλ ζηνηρείσλ αβεβαηφηεηαο πνπ πεξηβάινπλ ην έξγν, θαζψο θαη νη ηξφπνη απνθπγήο θαη 

κείσζεο θηλδχλσλ ζηνλ θχθιν δσήο ηνπ έξγνπ. Σν πεδίν ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ βξίζθεηαη, 

επνκέλσο, θάπνπ κεηαμχ ησλ δχν αθξαίσλ ζεκείσλ - ην ζεκείν ηεο πιήξνπο άγλνηαο θαη ην 

ζεκείν ηεο πιήξνπο γλψζεο (ρήκα 3). Πεξίπνπ ην κέζνλ ηεο γξακκήο πνπ ελψλεη απηά ηα 

δχν ζεκεία, ζπκβνιίδεη µία αβεβαηφηεηα, γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο, 

µία αβεβαηφηεηα δειαδή πνπ κπνξεί λα πεξηγξαθεί µε ζηαηηζηηθέο θαηαλνκέο. Απηή είλαη ε 

πεξηνρή πνπ επηδέρεηαη πνζνηηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη δηαδηθαζίεο πξνζνκνίσζεο. 
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ρήκα 3: Γηαβάζκηζε αβεβαηφηεηαο θαη θηλδχλνπ 

 

Η δηαρείξηζε θηλδχλσλ επεξεάδεη ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

έξγνπ µέζσ ησλ ζηξαηεγηθψλ κείσζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο αλάιπζεο ηνπ έξγνπ ζε επίπεδα 

ειέγρνπ (Work Breakdown Structure – WBS). Οη ζηξαηεγηθέο κείσζεο θηλδχλσλ κπνξνχλ λα 

ππνδείμνπλ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ αλάιπζε ησλ επηπέδσλ ειέγρνπ ηνπ έξγνπ. 

Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ε νκάδα Έξγνπ απνθαίλεηαη γηα αβέβαηεο πξνδηαγξαθέο ηνπ πειάηε γηα 

ην έξγν σο θίλδπλν, ην αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα – δειαδή ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ – θαη 

ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ γίλνληαη πην ιεπηνκεξή, ψζηε λα αληαλαθινχλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. 

2.3 Η δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδύλσλ 

Η δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πεξηγξάθεηαη, ζην ρήκα 4 πνπ αθνινπζεί, ζαλ 

έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ µε ζπλερείο δξαζηεξηφηεηεο επαλαιακβαλφκελεο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ, ελψ ζηνλ πίλαθα 1 δίλνληαη πεξηζζφηεξεο επεμεγήζεηο γηα απηέο 

ηηο ιεηηνπξγίεο. 

ρήκα 4: Λεηηνπξγίεο ζπλερνχο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 
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Πίλαθαο 1: Βήκαηα ζηελ αλαγλψξηζε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ 

 

Λεηηνπξγία Πεξηγξαθή 

Αλαγλψξηζε 
Έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ ζηνηρείσλ 

θηλδχλνπ πξηλ απηά γίλνπλ πξφβιεκα 

Αλάιπζε 

Μεηαζρεκαηηζκφο ζηνηρείσλ ζε πιεξνθνξίεο 

ρξήζηκεο ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

Αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ, πηζαλνηήησλ θαη 

ρξνληζκνχ, νκαδνπνίεζε θαη ηεξάξρεζε 

θηλδχλσλ 

ρέδην 

Μεηαζρεκαηηζκφο πιεξνθνξηψλ θηλδχλσλ ζε 

εξγαιεία ιήςεο απνθάζεσλ θαη δξάζεο. 

Τινπνίεζε ζρεδηαζκνχ 

Παξαθνινχζεζε 
Παξαθνινχζεζε δεηθηψλ θαη ελέξγεηεο 

εμνπδεηέξσζεο θηλδχλσλ 

Έιεγρνο 
Γηφξζσζε απνθιίζεσλ ζρεδίνπ 

εμνπδεηέξσζεο θηλδχλσλ 

Δπηθνηλσλία 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη δηάδξαζε 

ελεξγεηψλ επί εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθά µε ζηνηρεία 

ηξέρνληνο θαη αλαδπνκέλνπ θηλδχλνπ 

 

Αβεβαηφηεηα, επθαηξία θαη θίλδπλνο είλαη έλλνηεο ιεηηνπξγηθά ζπλδεδεκέλεο. Γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, σο θίλδπλνη ζεσξνχληαη νη ζσξεπηηθέο ζπλέπεηεο ηεο 

πηζαλφηεηαο αβέβαησλ ζπκβάλησλ πνπ κπνξεί λα επηδξάζνπλ ζηνλ ηειηθφ ζθνπφ ελφο έξγνπ 

αξλεηηθά. νη θχξηεο δηαδηθαζίεο πνπ ζπλδένληαη µε ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ είλαη νη εμήο: 

 ρεδηαζκφο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ: θαζνξηζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη ζρεδηαζκφο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ γηα ην έξγν. 

 Αλαγλψξηζε θηλδχλσλ: θαζνξηζκφο θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ θηλδχλνπ πνπ είλαη 

δπλαηφ λα επεξεάζνπλ ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ. 

 Πνηνηηθή αλάιπζε θηλδχλσλ: πνηνηηθή αλάιπζε θηλδχλσλ θαη θξηηήξηα ηεξάξρεζεο 

ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο ζηνπο ζθνπνχο ηνπ έξγνπ. 

 Πνζνηηθή αλάιπζε θηλδχλσλ: κέηξεζε ησλ πηζαλνηήησλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ησλ 

θηλδχλσλ θαη εθηίκεζε ησλ επηδξάζεσλ ζηνπο ζθνπνχο ηνπ έξγνπ. 

 ρεδηαζκφο αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ: αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ θαη ηερληθψλ γηα ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ θαη ηε κείσζε ησλ απεηιψλ ζηνπο ηειηθνχο ζθνπνχο 

ηνπ έξγνπ. 
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 Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο θηλδχλσλ: παξαθνινχζεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ 

θηλδχλσλ, αλαγλψξηζε λέσλ, δηαδηθαζίεο θαη ζρέδηα κείσζεο ησλ θηλδχλσλ θαη 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ ησλ ζρεδίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ. 

Απηέο νη δηαδηθαζίεο είλαη ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο θαη παξ’ φιν πνπ 

παξνπζηάδνληαη ε θάζε µία ρσξηζηά, ζηελ πξάμε παξνπζηάδνληαη ζπλδπαζηηθά θαη πνιιέο 

θνξέο θπθιηθά. Η νξγάλσζε θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ έξγνπ, φπσο θαθή νξγάλσζε ηεο 

δηαρείξηζεο ή εμάξηεζε απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ δελ κπνξεί λα ειεγρζνχλ, κπνξεί 

λα δεκηνπξγήζεη ζηνηρεία θηλδχλνπ γηα ην έξγν - δειαδή θίλδπλνο πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη 

απεηιέο γηα ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ ή επθαηξίεο βειηίσζεο ηνπ 

επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο. νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο ζπλήζσο αληηιακβάλνληαη ην 

θίλδπλν ζαλ απεηιή γηα ηελ επηηπρία ελφο έξγνπ. Σέηνηνο θίλδπλνο είλαη, ζπλήζσο, απνδεθηφο 

εάλ είλαη ζπλδεδεκέλνο µε θάπνηνπ είδνπο αληακνηβή ζαλ απνηέιεζκα απηήο ηεο απνδνρήο. 

Γηα ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ, ν νξγαληζκφο πξέπεη απνθαζηζηηθά λα 

αληηκεησπίζεη θαη λα εθαξκφζεη ηερληθέο Γηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ 

δσήο ελφο έξγνπ. Έλαο ηξφπνο έθθξαζεο απηήο ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο είλαη ε αθνζίσζε ζηε 

ζπλερή ζπγθέληξσζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ 

θηλδχλνπ. Η θάζε µία απφ απηέο ηηο έμη δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, πνπ έρνπλ ήδε 

πεξηγξαθεί, είλαη δπλαηφ λα αληηκεησπηζηεί ζαλ έλα ζχλνιν κεζφδσλ θαη ηερληθψλ, ην νπνίν 

δέρεηαη εηζξνέο, ηηο επεμεξγάδεηαη θαη παξάγεη ζαλ εθξνή ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα. 

2.3.1 ρεδηαζκόο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ 

Σν ρήκα 2 δείρλεη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρεδηαζκνχ απνηειείηαη απφ δχν ζεκαληηθά 

ζπζηαηηθά: ηνλ ζρεδηαζκφ θηλδχλσλ θαη ηελ αλάπηπμε ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη 

πξνυπνινγηζκνχ. Η αλάπηπμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ηα 

ιεπηνκεξή ζρέδηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε έξγνπ. Ο ζρεδηαζκφο 

θηλδχλσλ πεξηιακβάλεη ηηο ηππηθέο ζπλεηδεηέο πξάμεηο ηνπ δηαρεηξηζηή έξγσλ θαη ηεο νκάδαο 

ηνπ πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ δηαηχπσζε ζηξαηεγηθψλ 

αληηκεηψπηζήο ηνπο. Σν ρέδην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη θάηη πνπ ζπλερψο αλαλεψλεηαη, µε 

ηνλ ίδην ηξφπν πνπ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ αλαπξνζαξκφδεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ έξγνπ. Ο ζρεδηαζκφο μεθηλάεη µε ηε δηαδηθαζία νξηζκνχ: ζηφρνη, αληηθείκελν έξγνπ θαη 
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φξακα γηα ην έξγν. Καζψο ε νκάδα έξγνπ αλαιχεη απηέο ηηο παξακέηξνπο, ζπγρξφλσο 

αλαγλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο θαη αλαπηχζζεη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εμνπδεηέξσζε απηψλ. Απηέο 

νη ζηξαηεγηθέο, µε ηε ζεηξά ηνπο, ζα επεξεάζνπλ ην ιεπηνκεξέο πιάλν δξάζεο θαη κπνξεί λα 

απαηηήζνπλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο, ην κνληέιν επζπλψλ θαη ην επηθνηλσληαθφ πιάλν. 

Σν ρέδην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πεξηγξάθεη ηνπο ηξφπνπο γηα ηελ αλαγλψξηζε, ηελ 

πνηνηηθή θαη ηελ πνζνηηθή αλάιπζε, ηελ αληηκεηψπηζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν 

ησλ θηλδχλσλ θαηά δξαζηεξηφηεηα γηα φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ έξγνπ. Πεξηέρεη ηε 

κεζνδνινγία ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη νξίδεη θαζήθνληα θαη επζχλεο 

απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ ηε δηαρείξηζε. Οξίδεη αθφκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ 

απαηηείηαη, θαζψο θαη ηνλ ρξνληζκφ ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ θαη ελεξγεηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο εγρεηξήκαηνο. ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2 δίλνληαη ζπλνπηηθά νη 

εηζξνέο, νη ρξεζηκνπνηνχκελεο κέζνδνη θαη ηερληθέο θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα: 

  



Παλεπηζηήκην Πεηξαηά Σκήκα Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο & Σερλνινγίαο 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεψξγηνο ηεθάλνπ 

 

20 

 

Πίλαθαο 2: ρεδηαζκφο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

Δηζξνέο ζηνλ ρεδηαζκό 

δηαρείξηζεο θηλδύλσλ 

Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηνλ 

ζρεδηαζκό δηαρείξηζεο 

θηλδύλσλ 

Δθξνέο ζηνλ ζρεδηαζκό 

δηαρείξηζεο θηλδύλσλ 

Οη γεληθέο αξρέο θαη 

πνιηηηθέο δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ ηνπ νξγαληζκνχ 

Δπηηξνπή ζρεδηαζκνχ ρέδην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

Πξνθαζνξηζκέλνη ξφινη θαη 

επζχλεο 
  

Γνκηθή αλάιπζε ηνπ έξγνπ 

(WBS) 
  

 

Αλαγλώξηζε θηλδύλσλ 

 

Η αλαγλψξηζε θηλδχλσλ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηαθφξσλ ζπληειεζηψλ θηλδχλνπ 

πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηελ απνζαθήληζε 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Η αλαγλψξηζε ηνπ θηλδχλνπ είλαη µηα επαλαιακβαλφκελε 

δηαιεθηηθή δηαδηθαζία. Ο πξψηνο γχξνο αλάιπζεο ζην επίπεδν ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ζπλήζσο, 

εθηειείηαη απφ νιφθιεξε ηελ νκάδα Έξγνπ. Γηα ηελ επηηπρή θαη ηελ ακεξφιεπηε αλάιπζε 

πέξα απφ ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο κπνξεί λα θιεζνχλ θαη εμσηεξηθνί θξηηέο λα πάξνπλ 

κέξνο ζε απηήλ ηελ αλάιπζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ θηλδχλνπ πνπ αθνξνχλ ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν. Αλαιπηηθφηεξα, ζηνλ Πίλαθα 3, δίλνληαη ηα ζηνηρεία, νη κέζνδνη θαη νη 

ηερληθέο, θαζψο θαη νη εθξνέο ηεο αλαγλψξηζεο θηλδχλσλ. 
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Πίλαθαο 3: Αλαγλψξηζε θηλδχλσλ 

ηνηρεία ζηελ αλαγλώξηζε 

θηλδύλσλ 

Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ 

αλαγλώξηζε θηλδύλσλ 

Δθξνέο ζηελ αλαγλώξηζε 

θηλδύλσλ 

Σν ζρέδην δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ 

Δπηζθφπεζε ζρεδίσλ θαη 

ππνζέζεσλ 

πληειεζηέο θηλδχλνπ 

(πηζαλφηεηεο) 

ηνηρεία (εθξνέο)ζρεδηαζκνχ 

ηνπ εγρεηξήκαηνο 

(ρξνλνδηάγξακκα θαη 

εθηηκήζεηο θφζηνπο, 

ζρεδηαζκφο αλαγθαίσλ πφξσλ, 

ζρεδηαζκφο πξνκεζεηψλ) 

Σερληθέο ζπγθέληξσζεο θαη 

αλάιπζεο ζρεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ (brainstorming, 

αλάιπζε Delphi, 

ζπλεληεχμεηο 

εκπεηξνγλσκφλσλ, SWOT) 

Κξίζηκνη δείθηεο 

(επηιέγεηαη επίπεδν δεηθηψλ 

σο έλαπζκα γηα ηελ 

αλάιεςε δηνξζσηηθήο 

δξάζεο θαη αληηκεηψπηζεο 

ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ 

ηνπ θηλδχλνπ) 

Καηεγνξίεο θηλδχλσλ 

(Σερλνινγηθφο, νξγάλσζεο 

έξγνπ, έιιεηςε ζσζηνχ 

ζρεδηαζκνχ ζηελ θαηαλνκή 

ησλ πφξσλ κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ έξγνπ, θίλδπλνη απφ 

λνκηθφ ή ξπζκηζηηθφ 

πεξηβάιινλ, εξγαζηαθά 

πξνβιήκαηα ή θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο) 

Αλάιπζε ππνζέζεσλ 

 

Ιζηνξηθέο πιεξνθνξίεο 

(εκπεηξία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ ζε παξφκνηα 

έξγα, δεκνζηεπκέλεο 

πιεξνθνξίεο, εκπνξηθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ, 

αθαδεκατθέο δεκνζηεχζεηο θαη 

άιιεο κειέηεο) 

Σερληθέο αλάιπζεο µε 

δηάγξακκα (αίηηνπ θαη 

αηηηαηνχ - fishbone diagram, 

δηαγξάκκαηα ξνήο - flow 

charts) 
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2.3.2 Πνηνηηθή αλάιπζε θηλδύλσλ 

Η πνηνηηθή αλάιπζε θηλδχλσλ είλαη ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ζπλεπεηψλ θαη 

ηεο πηζαλφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη µε ηα ζηνηρεία αλαγλσξηζκέλνπ θηλδχλνπ (Πίλαθαο 4). Με 

απηή ηελ αλάιπζε θαζνξίδεηαη ε ζεκαζία θαη δηεπθνιχλεηαη ε ηεξάξρεζε ησλ ζηνηρείσλ 

θηλδχλνπ, ζχκθσλα µε ηηο δπλεηηθέο επηδξάζεηο πνπ κπνξεί απηά λα έρνπλ πάλσ ζηνπο 

ζηφρνπο ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί έηζη ε αληίδξαζε γηα ηελ εμνπδεηέξσζε 

ησλ αξλεηηθψλ απηψλ ζπλεπεηψλ θηλδχλνπ. Η πηζαλφηεηα θαη ην κέγεζνο ηεο επίδξαζεο ηνπ 

ππφ αλάιπζε ζπκβάληνο επηηξέπνπλ ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ ηεξάξρεζή ηνπ. 

Πίλαθαο 4: πλδπαζκφο πηζαλνηήησλ-ζπλεπεηψλ 

 

Mε βάζε ην ζπλδπαζκφ πηζαλφηεηαο θαη κίαο θιίκαθαο επηπηψζεσλ κπνξεί λα 

θαηαζθεπαζηεί έλαο πίλαθαο βαζκνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ. Κίλδπλνη πνπ έρνπλ κεγάιε 

πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ ή θίλδπλνη πνπ έρνπλ κεγάιεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο βαζκνινγνχληαη 

µε ηξφπν πνπ ηνπο βάδεη ζηελ θνξπθή ηεο ηεξάξρεζεο θαη ηηο θάλεη αληηθείκελν ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Η θιίκαθα πηζαλφηεηαο ελφο θηλδχλνπ αθνινπζεί ηελ ηππηθή 

αξηζκεηηθή ησλ πηζαλνηήησλ θαη έηζη ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ αξηζκφ κεηαμχ 0 θαη 1, φπνπ 

ην 0 ραξαθηεξίδεη ηελ έιιεηςε θάζε πηζαλφηεηαο, ελψ ην 1 ηελ πιήξε βεβαηφηεηα. Ο νξηζκφο 

ηεο πηζαλφηεηαο ελφο θηλδχλνπ δελ είλαη θαζφινπ εχθνινο θαη ζηεξίδεηαη ζπλήζσο ζε 

ηζηνξηθά ζηνηρεία, φπνπ απηά ππάξρνπλ, θαζψο θαη ζηε γλψκε εηδηθψλ. Η θιίκαθα κέηξεζεο 
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ησλ ζπλεπεηψλ αληηθαηνπηξίδεη ηε ζνβαξφηεηα θαη ην νηθνλνκηθφ κέγεζνο επηπηψζεσλ ηνπ 

ζπκβάληνο ζηνλ ηειηθφ ζηφρν ηνπ έξγνπ. Οη πνζνηηθέο ή πνηνηηθέο θιίκαθεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε απηψλ ησλ κεγεζψλ. ηνπο δχν πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ 

δίλεηαη έλα παξάδεηγκα ηεο ρξήζεο απηψλ ησλ θιηκάθσλ. Ο Πίλαθαο 5 είλαη έλα παξάδεηγκα 

αμηνιφγεζεο ησλ ζπλεπεηψλ θηλδχλνπ θαηά ζηφρν ηνπ έξγνπ. Οη θιίκαθεο κπνξεί λα είλαη 

πνζνηηθέο ή πνηνηηθέο. Ο Πίλαθαο 6 πεξηγξάθεη ηνπο ζπλδπαζκνχο πηζαλνηήησλ-ζπλεπεηψλ. 

Καη εδψ, φπσο θαη ζηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα, νη θιίκαθεο κπνξεί λα έρνπλ πνζνηηθφ ή 

πνηνηηθφ ραξαθηήξα.  

Πίλαθαο 5: Ιεξάξρεζε επηπηψζεσλ θηλδχλνπ  
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Πίλαθαο 6: Πηζαλφηεηα – Δπηπηψζεηο 

 

2.3.3 Πνζνηηθή αλάιπζε θηλδύλσλ 

Η πνζνηηθή αλάιπζε θηλδχλσλ έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ πνζνηηθή αξηζκεηηθή αλάιπζε ηεο 

πηζαλφηεηαο ηνπ θάζε θηλδχλνπ λα ζπκβεί, θαζψο θαη ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ 

ζπκβάληνο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ θαη ηεο επέθηαζεο απηψλ ησλ ζπλεπεηψλ ζην 

απνηέιεζκα ηνπ φινπ έξγνπ. Σερληθέο πξνζνκνίσζεο, φπσο ε κέζνδνο Monte Carlo, θαζψο 

θαη ηερληθέο ιήςεο απνθάζεσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη µε ζθνπφ λα: 

 νξίζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο δηαθφξσλ ζηφρσλ ελφο έξγνπ 

 λα πνιηηηθνπνηήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ην έξγν 

 λα θαζνξίζνπλ ην επίπεδν θφζηνπο, ην πεξηζψξην ρξφλνπ θαη ηνπο επηπιένλ πφξνπο 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πηζαλψλ απηψλ θηλδχλσλ 

 λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα θαηαηάμνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ απαηηνχλ ηε κεγαιχηεξε 

πξνζνρή πνζνηηθνπνηψληαο ην ζρεηηθφ ηνπο κεξίδην ζην ζχλνιν θηλδχλσλ ηνπ έξγνπ 

 λα ζρεδηαζηνχλ ξεαιηζηηθνί ζηφρνη ζε ζρέζε µε ηνπο θηλδχλνπο ζε φηη αθνξά ην 

θφζηνο, ηνλ ρξφλν ή ηελ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο ελφο έξγνπ 
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Η πνζνηηθή αλάιπζε αθνινπζεί, γεληθά, ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο µε ηελ πνηνηηθή 

αλάιπζε πνπ πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο. ηνλ Πίλαθα 7 απνηππψλνληαη αλαιπηηθφηεξα 

απηέο νη δηαδηθαζίεο. 

Πίλαθαο 7: Πνζνηηθή αλάιπζε θηλδχλσλ 

ηνηρεία γηα ηελ πνζνηηθή 

αλάιπζε θηλδύλσλ 

Μέζνδνη θαη ηερληθέο γηα 

ηελ πνζνηηθή αλάιπζε 

θηλδύλσλ 

Απνηειέζκαηα ηεο 

πνζνηηθήο αλάιπζεο 

θηλδύλσλ 

Σν ζρέδην δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ 
πλεληεχμεηο 

Αλάιπζε πηζαλνηήησλ ηνπ 

έξγνπ 

Αλαγλψξηζε θηλδχλσλ Αλάιπζε επαηζζεζίαο 

Πηζαλφηεηεο επηηπρίαο 

ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ 

θφζηνπο θαη ρξφλνπ 

νινθιήξσζεο 

Καηάινγνο ηεξάξρεζεο 

θηλδχλσλ 
Αλάιπζε Decision Tree 

Σάζεηο ζηελ πνζνηηθή 

αλάιπζε θηλδχλσλ 

θαηάινγνο θηλδχλσλ γηα 

πξφζζεηε αλάιπζε θαη 

δηαρείξηζε 

Πξνζνκνίσζε (Monte Carlo)  

Ιζηνξηθέο πιεξνθνξίεο θαη 

γλψκεο εηδηθψλ 
  

2.3.4 ρεδηαζκόο αληηκεηώπηζεο θηλδύλσλ 

Ο ζρεδηαζκφο αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ δηαθφξσλ 

επηινγψλ θαη ηνπ νξηζκνχ ησλ ελεξγεηψλ µε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ ελίζρπζε 

ησλ επθαηξηψλ ζηνλ θχθιν δσήο ελφο έξγνπ. Πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ θαη ηελ αλάζεζε 

επζπλψλ ζε άηνκα θαη νκάδεο γηα ηελ ζρεδηαζκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ. Η αληίδξαζε 

ζηνλ θίλδπλν πξέπεη λα είλαη αλάινγε µε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ θηλδχλνπ, λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή ζε φ,ηη αθνξά ην θφζηνο θαη λα έρεη ζσζηφ ζπγρξνληζκφ ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ επηκέξνπο θηλδχλσλ. 
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Πίλαθαο 8: ρεδηαζκφο αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ 

ηνηρεία ζην ζρεδηαζκό 

αληηκεηώπηζεο θηλδύλσλ 

Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζην 

ζρεδηαζκό αληηκεηώπηζεο 

θηλδύλσλ 

Απνηειέζκαηα ηνπ 

ζρεδηαζκνύ αληηκεηώπηζεο 

θηλδύλσλ 

ρέδην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ Απνθπγή θηλδχλνπ 
ρέδην αληηκεηψπηζεο 

θηλδχλσλ 

Καηάινγνο ηεξάξρεζεο 

θηλδχλσλ 
Μεηαηφπηζε θηλδχλνπ Τπφινηπα θηλδχλνπ 

Πνζνηηθή ηεξάξρεζε 

θηλδχλσλ & αλάιπζε 

πηζαλνηήησλ ηνπο 

Μεηξηαζκφο ζπλεπεηψλ 

θηλδχλνπ 
Γεπηεξεχνλ θίλδπλνο 

Κξίζηκα επίπεδα & αηηίεο 

θηλδχλνπ 
Απνδνρή θηλδχλνπ πκβαηηθέο ζπκθσλίεο 

Πηζαλφηεηεο επηηπρίαο 

ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ 

θφζηνπο θαη ρξφλνπ 

νινθιήξσζεο 

 

Οξηζκφο απνζέκαηνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ 

Καηάινγνο ησλ δπλεηηθψλ 

αληηδξάζεσλ 
  

Τπεχζπλνη θηλδχλνπ   

Σάζεηο ζηα πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά απνηειέζκαηα 

αλάιπζεο θηλδχλνπ 

  

2.3.5 Παξαθνινύζεζε θαη έιεγρνο θηλδύλσλ 

Η Παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ θηλδχλσλ είλαη ε δηαδηθαζία µε ηελ νπνία 

παξαθνινπζνχληαη θαη αλαγλσξίδνληαη νη θίλδπλνη, φπσο νξίδνληαη ζην ρέδην δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ, θαζψο νη λένη θίλδπλνη θαη αηηίεο θηλδχλσλ. Η παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ 

θηλδχλσλ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηξφπσλ κέηξεζεο θαη δεηθηψλ πνπ εθθξάδνπλ απηέο ηηο 

κεηξήζεηο γηα ηε ζπλερή αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ. Παξαθνινχζεζε θαη 

έιεγρνο ηεο ζηξαηεγηθήο κείσζεο θηλδχλνπ είλαη µία ζπλερήο δηαδηθαζία πνπ απιψλεηαη ζε 

φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ έξγνπ. Η απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ 
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θηλδχλσλ παξέρεη πιεξνθνξίεο πνπ βνεζνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. ν ζθνπφο ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη: 

 ε πηζηή εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ 

 ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ αληηκεηψπηζεο, θαζψο θαη ε 

δηεξεχλεζε γηα ηε δπλαηφηεηα λέσλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ 

 ν έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ ζρεδηαζκνχ 

 ε δηαπίζησζε χπαξμεο ηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε 

ησλ θηλδχλσλ 

 ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ θξηζίκσλ δεηθηψλ 

 ε επηβεβαίσζε φηη νη εγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο αθνινπζνχληαη 

Πίλαθαο 9: Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο θηλδχλσλ 

ηνηρεία ζηελ 

παξαθνινύζεζε θαη έιεγρν 

θηλδύλσλ 

Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ 

παξαθνινύζεζε θαη έιεγρν 

θηλδύλσλ 

Απνηειέζκαηα από ηελ 

παξαθνινύζεζε θαη 

Έιεγρν θηλδύλσλ 

ρέδην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 
Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ 

αληηκεηψπηζεο θηλδχλνπ 

ρέδην αλαζεψξεζεο ζρεδίνπ 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ 

ρέδην αληηκεηψπηζεο 

θηλδχλσλ 

Πεξηνδηθή επηζθφπεζε 

θηλδχλνπ 
Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

Δπηθνηλσλίεο 
Αλάιπζε απνθηεζείζεο αμία 

(Earned Value Analysis) 

Αηηήζεηο αιιαγψλ θαη 

απνθιίζεσλ απφ ην ζρέδην 

Πξφζζεηε αλαγλψξηζε θαη 

αλάιπζε θηλδχλνπ 

Μέηξεζε ηερλνινγηθήο 

επίδνζεο 
Βάζεηο δεδνκέλσλ 

Αιιαγέο επηδησθφκελνπ 

απνηειέζκαηνο 

Πξφζζεηνο ζρεδηαζκφο 

αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ 

Δλεκεξψζεηο ζην ζρέδην 

αληηκεηψπηζεο θηλδχλνπ 

 

Μία κέζνδνο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επίδνζεο 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζπγθξηηηθά πάληα είηε µε ηε θπζηθή είηε µε ηελ νηθνλνκηθή 

πξνγξακκαηηζκέλε πξφνδν (physical or economical planned progress) ηνπ έξγνπ, είλαη ε 

κέζνδνο αλάιπζεο απνθηεζείζεο αμία (Earned Value Analysis). Η κέζνδνο απνθηεζείζεο 
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αμίαο αλαδεηθλχεη απνθιίζεηο ζην θφζηνο θαη ζην ρξφλν νινθιήξσζεο επηκέξνπο 

δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. Όηαλ απηέο νη απνθιίζεηο είλαη 

ζεκαληηθέο, γίλεηαη αλαγθαίν λα αλαζεσξεζνχλ ην ρέδην θαη ε αλάιπζε αληηκεηψπηζεο 

θηλδχλσλ. 

Η ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ έγθεηηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηαρεηξηζηή έξγσλ πνπ 

ζηνρεχνπλ ζην ζπληνληζκφ ηεο νκάδαο θαη ηε δηαηήξεζε ζε πςειά επίπεδα ηνπ ξπζκνχ ηεο 

πξνφδνπ. Η εθηέιεζε ηνπ ρεδίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απαηηεί δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ 

παξφκνηεο µε απηέο πνπ ππαγνξεχεη ε εθηέιεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ, θαη 

ζπλεπψο νη δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ ηνπ θηλδχλνπ κπνξνχλ λα αλακηρζνχλ µε εθείλεο ηνπ 

ειέγρνπ ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. Καηά ηελ κέηξεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, γλσζηνί θίλδπλνη 

παξαηεξνχληαη θαη λένη εληνπίδνληαη. Κίλδπλνη πνπ δελ πινπνηνχληαη αθαηξνχληαη απφ ην 

ζρέδην θηλδχλνπ θαη πξνζηίζεληαη λένη θίλδπλνη. Έηζη, ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ησλ 

θηλδχλσλ επαλαιακβάλεηαη. Όιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο νδεγνχλ ζε αλαδηακνξθψζεηο ζην 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ, ηα απνζέκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηηο αλαθνξέο πξνφδνπ, ηελ 

αλάιπζε ηνπ έξγνπ ζε επίπεδα ειέγρνπ (WBS) θαη άιια παξαδνηέα δηαρείξηζεο έξγσλ. 

Δπίζεο, ε θαιή Γηαρείξηζε θηλδχλσλ βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ έξγσλ. νη πξαθηηθέο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ φηη πινπνηείηαη ζσζηά ην έξγν, θαη φηη ιεηηνπξγεί φπσο αλακελφηαλ, έρνπλ 

ζηελή ζρέζε µε ηε Γηαρείξηζε θηλδχλσλ. νη απνθάζεηο ζρεηηθά µε ηελ πινπνίεζε, εάλ ζα 

αλαηεζνχλ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο – ππεξγνιάβνπο (outsourcing) ζπγθεθξηκέλα θνκκάηηα 

ηνπ έξγνπ ή ησλ κεζφδσλ ειέγρνπ, επεξεάδνληαη άκεζα απφ ην ρεδηαζκφ θηλδχλσλ. Σέινο, 

ζην παξαθάησ ρήκα 5 δίλεηαη γξαθηθά ε δηαδηθαζία Γηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηε Γηαρείξηζε 

Έξγσλ. 



Παλεπηζηήκην Πεηξαηά Σκήκα Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο & Σερλνινγίαο 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεψξγηνο ηεθάλνπ 

 

29 

 

ρήκα 5: Γηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηε Γηαρείξηζε έξγσλ 

 

2.4 Δίδε Κηλδύλσλ ζε έλα έξγν ζπληήξεζεο 

 Κίλδπλνο πξνγξακκαηηζκνύ: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζαξέζθεηα ζηνπο 

εκπιεθφκελνπο. πκπεξηιακβάλεη ηνλ θίλδπλν λα µελ είλαη γλσζηέο φιεο νη 

απαηηήζεηο ηεο ζπληήξεζεο, λα µελ είλαη γλσζηφ ην πιήξεο θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ 

έξγνπ ή λα µελ πινπνηεζνχλ νη ππνζέζεηο γηα ην έξγν. Με απνηέιεζκα ηελ 

θαζπζηέξεζε ηνπ έξγνπ ζπληήξεζεο ρξνληθά αιιά θαη ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ 

έξγνπ. 

 Κίλδπλνο γηα ηελ επηρείξεζε: Η επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ε ζπληήξεζε ζηελ 

ππφινηπε επηρείξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ 

θηλδχλνπ πνπ δηαηξέρεη ε θήκε ηεο. Μπνξεί λα ρξεηαζηεί λα κείλνπλ εθηφο 
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ιεηηνπξγίαο εμνπιηζκνί ή θνκκάηηα γξακκήο παξαγσγήο πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ 

επηρείξεζε. 

 Kίλδπλνο ηνπ θόζηνπο: Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη ην έξγν πέξα απφ ην έλα 

ηξίην ηεο αξρηθήο εθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ. Αλ ην θφζηνο ηνπ έξγνπ δελ έρεη 

εθηηκεζεί ζσζηά ιφγσ ειιηπψλ πιεξνθνξηψλ ή ιάζνο κειέηεο κπνξεί ηειηθά θάπνηνη 

εμνπιηζκνί λα κελ επηζθεπαζηνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

 Κίλδπλνο ρξνλνδηαγξάκκαηνο: Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη ην έξγν πέξα απφ 

ην έλα ηξίην ηεο αξρηθήο εθηηκψκελεο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ. Αλ ην ρξνλνδηάγξακκα 

ηνπ έξγνπ δελ έρεη εθηηκεζεί ζσζηά ιφγσ ειιηπψλ πιεξνθνξηψλ ή ιάζνο κειέηεο 

κπνξεί ηειηθά θάπνηνη εμνπιηζκνί λα κελ επηζθεπαζηνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ ιφγσ 

έιιεηςεο ρξφλνπ. 

 Κίλδπλνο γηα πγεία θαη αζθάιεηα: Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ηξαπκαηηζκνχ ηεο νκάδαο 

έξγνπ ζπληήξεζεο. 

 Κίλδπλνο γηα ην πεξηβάιινλ: Μπνξεί λα επεξεάζεη ηηο αλαγθαίεο ζπλζήθεο ηνπ 

έξγνπ (αληηθείκελν, ρξνλνδηάγξακκα, θφζηνο) σο ζπλέπεηα θάπνηαο πεξηβαιινληηθήο 

επίδξαζεο. 

 Κίλδπλνο πξνζαξκνγήο: Μπνξεί λα επεξεάζεη ηηο αλαγθαίεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ 

(αληηθείκελν, ρξνλνδηάγξακκα, θφζηνο) σο απφξξνηα θάπνηαο ξπζκηζηηθήο επίδξαζεο, 

φπσο µηα λέα ζρεδηαζηηθή απαίηεζε, κία αληηθαηάζηαζε εμαξηήκαηνο ε νπνία δελ 

είρε πξνγξακκαηηζηεί, πεξηνξηζκφο ή θαζπζηέξεζε. 

 Κίλδπλνο θαζπζηέξεζεο ιόγσ πξνκεζεηώλ: Πνιιά εμαξηήκαηα εηζάγνληαη απφ ην 

εμσηεξηθφ, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ν θίλδπλνο θαζπζηέξεζεο ζηελ παξαιαβή ή ν 

θίλδπλνο παξαιαβήο ιαλζαζκέλνπ ή ειαηησκαηηθνχ εμαξηήκαηνο. Απηφ κπνξεί λα 

επηθέξεη θαζπζηεξήζεηο ζην ρξνλνδηάγξακκα αιιά θαη θνζηνινγηθέο επηβαξχλζεηο. 

 Κίλδπλνο δηνξζσηηθώλ θηλήζεσλ: Πνιιέο θνξέο θαηά ηελ ζπληήξεζε θάπνηνπ 

εμνπιηζκνχ ελψ έρνπλ επηιερζεί ζπγθεθξηκέλα εμαξηήκαηα γηα επηζθεπή θαη 

αληηθαηάζηαζε θαηά ηελ ζπληήξεζε πξνθχπηνλ θαη άιιεο αλάγθεο ζπληήξεζεο κε 

απνηέιεζκα θαζπζηεξήζεηο ζην ρξνλνδηάγξακκα αιιά θαη θνζηνινγηθέο 

επηβαξχλζεηο. 

 Κίλδπλνο ιάζνπο επηθνηλσλίαο: ε έλα έξγν ζπληήξεζεο εκπιέθνληαη πνιιά άηνκα 

απφ δηάθνξεο βαζκίδεο αξκνδηνηήησλ (εξγάηεο, ρεηξηζηέο, ππεχζπλνο παξαγσγήο). 

Απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. Με απνηέιεζκα 
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λα ππάξρεη θίλδπλνο ρξνληθψλ θαζπζηεξήζεσλ αιιά θαη ιάζνο θηλήζεηο ζε εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο. 

 Κίλδπλνο θαηά ηελ επαλαιεηηνπξγία: Τπάξρεη ην ελδερφκελν αθνχ γίλνπλ νη 

εξγαζίεο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ζε έλαλ εμνπιηζκφ, θαηά ηελ επαλαιεηηνπξγία 

ηνπ λα εκθαληζηνχλ δπζιεηηνπξγίεο αθφκα θαη αδπλακία ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Κάηη ηέηνην απαηηεί πεξεηαίξσ ρξφλν θαη ρξήκα γηα ηελ δηφξζσζε ηνπ πηζαλνχ 

ιάζνπο. 

 Κίλδπλνο ιάζνπο εθηίκεζεο: Πνιιέο θνξέο κπνξεί λα έρεη πξνγξακκαηηζηεί 

αληηθαηάζηαζή ή επηδηφξζσζε ζε θάπνηνλ εμάξηεκα ελφο εμνπιηζκνχ γηαηί ζεσξείηαη 

ππαίηην θάπνηαο δπζιεηηνπξγίαο ή κε ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκφ αιιά θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ππάξρεη πξφβιεκα ζε 

απηφ ην εμάξηεκα αιιά ζε θάπνην άιιν. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη θαζπζηέξεζε ιφγσ 

κε χπαξμεο, δηαζεζηκφηεηα απηνχ ηνπ αληαιιαθηηθνχ απφ ηελ νκάδα ζπληήξεζεο 

αιιά θαη αχμεζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 
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3. Γεληθέο έλλνηεο ζπληήξεζεο 

3.1  Η ζεκαζία ηεο ζπληήξεζεο 

Η ζεκαζία ελφο απνηειεζκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο δελ κπνξεί λα αγλνεζεί, 

δηφηη παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γξακκήο παξαγσγήο. Όπσο 

θαη ζηελ πξνζσπηθή θξνληίδα ηεο πγείαο καο, ε ζπληήξεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ε 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ κεραλεκάησλ καο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. Απαηηείηαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή κείσζε ησλ θζνξψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζηαζεξήο απφδνζεο ηνπ 100% 

ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηελ ζπλερή ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο παξαγσγήο. Σν θφζηνο ηεο 

ηαθηηθήο ζπληήξεζεο είλαη πνιχ κηθξφ φηαλ ζπγθξίλεηαη κε ην θφζηνο κηαο κεγάιεο βιάβεο 

θαηά ηελ νπνία δηεθφπε ε παξαγσγή. 

3.1.1 θνπόο ηεο ζπληήξεζεο 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο είλαη λα εμαζθαιηζηεί φηη φινο ν 

εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ιεηηνπξγεί ζην 100% ηεο απφδνζεο ηνπ αλά 

πάζα ζηηγκή. Μέζα απφ ζχληνκεο θαζεκεξηλέο επηζεσξήζεηο, θαζαξηζκνχ, ιίπαλζεο θαη 

θάλνληαο κηθξέο πξνζαξκνγέο, ήζζνλνο ζεκαζίαο πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ θαη 

λα δηνξζσζνχλ πξηλ θαηαζηεί κείδνλ πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα θιείζεη κηα γξακκή 

παξαγσγήο. Έλα θαιφ πξφγξακκα ζπληήξεζεο απαηηεί επξεία ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο θαη 

ηελ ππνζηήξημε απφ φινπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απφ ην θνξπθαίν ζηέιερνο έσο ηνλ 

ρεηξηζηή.  

3.1.2 Γηαθνπή ιεηηνπξγίαο 

Σν πξαγκαηηθφ θφζηνο ηνπ ζηακαηήκαηνο ελφο κεραλήκαηνο κεξηθέο θνξέο είλαη 

δχζθνιν λα κεηξεζεί. Μηα πξφζθαηε έξεπλα έδεημε φηη ην θφζηνο γηα ηελ δηαθνπή 

ιεηηνπξγίαο κηαο κεραλήο είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ εξγαζία ζπληήξεζεο θαη ηα πιηθά 

γηα λα γίλεη ε επηζθεπή. Μηα πξφζθαηε έξεπλα έδεημε φηη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο γηα κηα 

δηαθνπή ιεηηνπξγίαο είλαη απφ 4 έσο θαη 15 θνξέο ην θφζηνο ζπληήξεζεο. Όηαλ ε δηαθνπή 

ιεηηνπξγίαο πξνθαιεί ην ζηακάηεκα ηεο παξαγσγήο, ηφηε ην θφζηνο είλαη πνιχ πςειφ, δηφηη 

δελ παξάγνληαη πξντφληα. 



Παλεπηζηήκην Πεηξαηά Σκήκα Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο & Σερλνινγίαο 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεψξγηνο ηεθάλνπ 

 

33 

 

Γηα ρξφληα, ε ζπληήξεζε αληηκεησπηδφηαλ σο κία βξψκηθε θαη βαξεηή δνπιεία θαη 

ζπρλά παξαβιεπφηαλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξρεη θαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα απφ ηνλ 

εμνπιηζκφ ηεο γξακκήο παξαγσγήο, αιιά δελ αλαγλσξίδεηαη σο κέξνο ηεο δξάζεο πνπ 

παξάγεη έζνδα. Η απιή εξψηεζε είλαη ζπρλά, «Γηαηί ρξεηαδφκαζηε λα ζπληεξνχκε ηα 

πξάγκαηα ηαθηηθά;». Η απάληεζε είλαη, «Γηα λα θξαηήζνπκε ηνλ εμνπιηζκφ φζν ην δπλαηφλ 

πην αμηφπηζηα». Αιιά ην πξαγκαηηθφ εξψηεκα είλαη, «Πφζε θζνξά έρεη ππνζηεί ν εμνπιηζκφο 

απφ ηελ ηειεπηαία ζπληήξεζεο;». ε γεληθέο γξακκέο ε απάληεζε είλαη, «δελ μέξσ». 

3.1.3 Αμηνπηζηία ζπληήξεζεο 

Η εμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο έρεη λα θάλεη κε ηα ζηνηρεία πνπ αληινχκε απφ ην 

παξειζφλ. Γηα θάζε κεράλεκα-εμνπιηζκφ πξέπεη λα ππάξρεη κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα 

θαηαγξάθεηαη ην ηζηνξηθφ ηεο κεραλήο. Απηή ε βάζε ζα πεξηιακβάλεη ηηο βιάβεο ηηο νπνίεο 

έρεη ππνζηεί ε κεραλή, ηηο ζπληεξήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ κεραλή θαζψο θαη άιια 

ρξήζηκα ζηνηρεία ηεο κεραλήο γηα ηνλ ζπληεξεηή. Η απνηπρία κνληεινπνηείηαη, αλαιχεηαη θαη 

ζε θάπνην βαζκφ, πξνβιέπεηαη. Γπζηπρψο, ε πξφβιεςε απηή δελ ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηνπο 

ρξήζηεο ή ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο, θαη ζπρλά ηα 

απνηειέζκαηα δελ είλαη ηα επηζπκεηά. Οη ζπλζήθεο ηεο κεραλήο παξαθνινπζνχληαη ζε 

επίπεδν κεραλήο. 

3.1.4 Ο Κόζκνο ηεο ζπληήξεζεο ζην κέιινλ 

Με ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ, πεξηζζφηεξα 

πξντφληα θαη κεραλήκαηα εμνπιίδνληαη κε αηζζεηήξεο ζε θξίζηκα ηκήκαηα ησλ κεραλψλ γηα 

λα πξνεηδνπνηνχλ γηα ηελ πηζαλφηεηα αζηνρηψλ πνιχ πξηλ πξνθχςνπλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

δηνξζσζνχλ πξηλ ζηακαηήζεη ε παξαγσγή. 

3.1.5 Δπθπή πζηήκαηα ζπληήξεζεο 

Σα επθπή ζπζηήκαηα ζπληήξεζεο (IMS) είλαη ηθαλά λα πξνβιέςνπλ θαη ηελ απφδνζε 

ηνπ εμνπιηζκνχ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εθκεδέληζε ηνπ ρξφλνπ κε ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλψλ. 

Οη ζρεδφλ κεδεληθνί ρξφλνη κε ιεηηνπξγίαο επηθεληξψλεηαη ζηελ απφδνζε ηεο κεραλήο γηα 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνηπρηψλ. Σα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ δχν πεγέο: αηζζεηήξεο 

(ηνπνζεηεκέλνη ζηηο κεραλέο) θαη νιφθιεξν ην ζχζηεκα ηεο επηρείξεζεο 
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(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ πνηφηεηαο, ην ηζηνξηθφ θαη trending). Κνηηάδνληαο ηα 

δεδνκέλα απφ ηηο πεγέο απηέο (ηξέρνληα θαη ηζηνξηθά), κπνξεί λα πξνβιέςεη ηε κειινληηθή 

απφδνζε. 

3.1.6 Μεραλέο κε δπλαηόηεηα παξνρήο εηδνπνηήζεσλ 

ήκεξα, νη ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ησλ κεραλψλ εμαξηψληαη απφ ηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο αηζζεηήξσλ κε γλψκνλα ηελ παξνρή εηδνπνηήζεσλ, ζπλαγεξκνχο θαη δείθηεο. Σε 

ζηηγκή πνπ ερεί ν ζπλαγεξκφο, είλαη ήδε πνιχ αξγά γηα λα απνηξαπεί ε απνηπρία. Οη 

πεξηζζφηεξεο δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο γξακκψλ παξαγσγήο πξνθαινχληαη απφ απηέο ηηο 

απξνζδφθεηεο θαηαζηάζεηο. Γελ ππάξρεη θακία εηδνπνίεζε ππφ ηνλ φξν φηη κνηάδεη 

θπζηνινγηθή θζνξά απφ ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Αλ ήηαλ δπλαηφλ λα παξαθνινπζείηαη ε 

θπζηνινγηθή θζνξά, ηφηε ζα ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθηνχλ επεξρφκελεο θαηαζηάζεηο θαη λα 

εθηειεζηνχλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο πξηλ ζπκβεί ε βιάβε. Η καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή γηα 

ηελ επθπή ζπληήξεζε είλαη φηη κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε νπνηνδήπνηε κέζν – 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ινγηζκηθφ θαη ηερλνινγηψλ εμ απνζηάζεσο - γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο απφδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. ηε ζπλέρεηα, αλ ε θζνξά αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη, ππάξρεη 

αξθεηφο ρξφλνο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ πξηλ απφ ηελ αζηνρία. 

Έλα κεράλεκα κπνξεί λα θάλεη απην-αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θαη λα δεκηνπξγήζεη 

αίηεκα ζπληήξεζεο, φπσο απαηηείηαη. Αλ ην κνληέιν απηφ ιεηηνπξγεί, ηφηε ζα ππάξρεη έλα 

κεράλεκα πνπ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηε δηθή ηνπ απφδνζε θαη ηε δηθή ηνπ εγγχεζε κε βάζε 

ηηο ζπκβάζεηο. Δπίζεο, κπνξεί λα καο πξνεηδνπνηήζεη ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο γηα λα 

ιεηηνπξγεί κε πςειήο απφδνζεο. 

3.1.7 Δζηηάδνληαο ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπληήξεζεο 

ήκεξα, ε βηνκεραλία έρεη ζπκπεξάλεη φηη ην θφζηνο ηεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο έρεη 

έλα κεγάιν αληίθηππν ζηελ θεξδνθνξία. Δάλ ν εμνπιηζκφο αξρίδεη λα θζείξεηαη, ππάξρεη ν 

θίλδπλνο λα αξρίζνπλ λα παξάγνληαη πξντφληα θαηψηεξεο πνηφηεηα απφ ηελ επηζπκεηή. 

Σειηθά, ε θζνξά ησλ κεραλψλ επεξεάδεη ζνβαξά φρη κφλν ηελ παξαγσγηθφηεηα αιιά θαη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. Παγθφζκηαο θιάζεο εηαηξείεο αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο 

ζπληήξεζεο, εθαξκφδνληαο έλα λέν κνληέιν παξνρήο ππεξεζηψλ ζε επηρεηξήζεηο γηα λα 

αιιάμνπλ ηα ζπζηήκαηα ζπληήξεζεο ζε έμππλα ζπζηήκαηα ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ. Με 

ζθνπφ λα κεησζεί ν ρξφλνο κε ιεηηνπξγίαο θαη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά νη επηδφζεηο ηνπ 
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εμνπιηζκνχ θαη ε θζνξά ησλ κεραλψλ. Αληί λα εθαξκφδνπλ ζπληήξεζε έπεηηα απφ κία 

βιάβε ε βηνκεραλία ηείλεη ζηελ ινγηθή ηεο πξφβιεςεο θαη πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. 

3.2 Αμηνπηζηία ζπζηεκάησλ θαη KPIs ζπληήξεζεο 

Όηαλ έλαο νξγαληζκφο έρεη θαηαθέξεη λα νξίζεη ηνπο ζηφρνπο πνπ επηζπκεί λα πεηχρεη 

κε κηα ζπληήξεζε ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θαη επηπιένλ έρεη εληνπίζεη θαη δηαζθαιίζεη ηα 

απαηηνχκελα θεθάιαηα θαη ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο ηνπ, νθείιεη ζηε ζπλέρεηα λα 

θαζνξίζεη θαη ηε κέζνδν κε ηελ νπνία ζα γίλεηε ε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηηο εξγαζίεο νη νπνίεο 

ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε κία ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ. Βαζηθφ εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα 

απηή απνηεινχλ νη Κχξηνη Γείθηεο Απφδνζεο, νη νπνίνη βνεζνχλ ηνλ νξγαληζκφ. Πνιιέο 

Δηαηξίεο ελψ γλσξίδνπλ ηελ αμία ησλ κέηξσλ απφδνζεο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ ζπληήξεζεο, 

δελ θαηαθέξλνπλ λα επσθειεζνχλ απφ απηνχο θαζψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο επηιέγνπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ιάζνο κέηξα. 

3.2.1 KPIs (Βαζηθνί Γείθηεο Απόδνζεο) 

Με ηνλ φξν KPIs (Key Performance Indicators) αλαθεξφκαζηε ζε εθείλα ηα 

κεηξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγσγήο, ησλ πξντφλησλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ζηξαηεγηθή θαη καο παξέρνπλ ελδείμεηο γηα ηελ επηηπρία ή 

απνηπρία ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηελ πνξεία ελφο έξγνπ. 

Οη Βαζηθνί Γείθηεο Απφδνζεο απνηππψλνπλ ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ζε 

έλαλ νξγαληζκφ, ηφζν ζην παξφλ φζν θαη ζην κέιινλ. Γηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ηηο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κειψλ. Η παξαθνινχζεζε ηνπο γίλεηαη ζε εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία βάζε θαη φρη ζε 

κεληαία/ηξηκεληαία/εηήζηα, γηαηί ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ζα απνηεινχζαλ ην θιεηδί γηα 

ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο αθνχ ζα κεζνιαβνχζε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηα 

γεγνλφηα θαη δελ ζα ππήξρε ε δπλαηφηεηα άκεζεο παξέκβαζεο. 

Γίλεηαη επθφισο αληηιεπηφ φηη ην ζεκείν ππεξνρήο ηνπο είλαη φηη παξνπζηάδνπλ ηελ 

απφδνζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη φρη παξειζνληηθφ, κε απνηέιεζκα λα δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηνξζσηηθψλ θηλήζεσλ ψζηε λα εμαιεηθζνχλ ηα ιάζε 

πνπ παξνπζηάδνληαη. Οη βαζηθνί δείθηεο απφδνζεο, απνδίδνπλ ηελ κέγηζηε αμία ηνπο φηαλ 

απνηεινχλ κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζείηαη απφ ηελ επηρείξεζε. 
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Η ζχλδεζή ηνπο κε ηελ ζηξαηεγηθή πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξία ζεκεία, μεθηλψληαο σο 

ην κέζν κε ην νπνίν επηθνηλσλεί ε εηαηξία ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ζηνπο εξγαδφκελνπο. ε 

δεχηεξν επίπεδν επηηπγράλεηαη ε επζπγξάκκηζε ησλ θηλήζεσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θάζε 

ηνκέα κε ηελ επηιεγφκελε ζηξαηεγηθή, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ελίζρπζε θαη ζηήξημε αλάκεζα 

ζηα ηκήκαηα θαη θαη’ επέθηαζε λα κελ δεκηνπξγνχληαη αιιεινζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα. 

Σέινο απνηεινχλ έλα ηξφπν ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ζε ζρέζε κε ηα ζεκεία ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ πνξεία ελφο έξγνπ. 

Βαζηθά γλσξίζκαηα ησλ KPIs είλαη ε αλάγθε γηα αθξηβή νξηζκφ ηεο έλλνηάο ηνπο 

ψζηε λα κελ γίλνληαη παξαλνήζεηο απφ ην πξνζσπηθφ πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνπο δείθηεο, αιιά 

θαη ε δπλαηφηεηα ζσζηήο κέηξεζεο ηνπο, γηα λα κπνξνχλ λα ραξαθηεξίδνληαη σο αμηφπηζηνη. 

Καηά ηελ παξνπζίαζή ηνπο κπνξνχλ λα ζπλδπάδνληαη κε αλαθνξέο, δηαγξάκκαηα θαη 

ππνινγηζηηθά θχιια, ελψ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα έξγα θάζε κνξθήο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαη ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή ελφο έξγνπ φπσο είλαη ην ΙΣ, ην Risk Management, ε Γηαρείξηζε 

ηεο Πνηφηεηαο θ.η.ι. 

Οη ζσζηά νξηζκέλνη θαη απνηειεζκαηηθνί Κχξηνη Γείθηεο Απφδνζεο αζθνχλ επηξξνή 

φρη κφλν ζηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ελφο έξγνπ, αιιά θαη κεηαμχ ηνπο κε ζεηηθφ 

ηξφπν. πκπιεξσκαηηθά δελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε πσο απαηηείηαη ε ζπλερήο εμέιημε θαη 

βειηίσζε ησλ δεηθηψλ απηψλ, ψζηε λα θαιχπηνπλ θάζε θνξά ηνπο λένπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ε 

επηρείξεζε αιιά θαη ηηο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, κε βέιηηζην ηξφπν. Σέινο έλα 

κέηξν απφδνζεο γηα λα εληαρζεί ζηελ νκάδα ησλ KPIs, πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

δεκηνπξγεί ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ζην πξνζσπηθφ πνπ έρεη αληίθηππν. 

3.2.2 Κξίζηκνη δείθηεο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπληήξεζεο 

Κάπνηνη θξίζηκνη δείθηεο απφδνζεο ζην πεδίν ηεο ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ην KPIs 

Library πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εξγαζία είλαη νη παξαθάησ: 

1. Πνζνζηό (%) ησλ σξώλ ζπληήξεζεο πξνο ηνλ ρξόλν ιεηηνπξγίαο (απόδνζε 

ζπληήξεζεο) 

Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπληήξεζεο είλαη έλα κέηξν ην νπνίν απεηθνλίδεη ηελ 

απφδνζε ηεο ζπληήξεζεο σο πξνο ηα απαηηνχκελα παξαδνηέα επίπεδα απφδνζεο απφ ηνλ 

εμνπιηζκφ. Οη εξγαηνψξεο είλαη νη πξαγκαηηθέο ψξεο πνπ ρηάζηεθαλ γηα ηελ ζπληήξεζεο ελφο 

ζηνηρείνπ ηνπ εμνπιηζκνχ. Οη εξγαηνψξεο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλεη ηνπο κηζζνχο 
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ζπληήξεζεο, ην πξνζσπηθφ θαη ηηο ψξεο αλαδφρνπ (πξνιεπηηθήο θαη δηνξζσηηθήο). Ο ρξφλνο 

ιεηηνπξγίαο απνηειείηαη απφ ηνλ ρξφλν παξαγσγήο ζπλ ηηο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο. 

2. Η δηνξζσηηθή ζπληήξεζε ζε αλαινγία κε ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε 

Η δηνξζσηηθή ζπληήξεζε κπνξεί λα νξηζηεί σο εξγαζία ζπληήξεζεο πνπ εθηειείηαη 

γηα ηνλ εληνπηζκφ, απνκφλσζε θαη δηφξζσζε ελφο ζθάικαηνο έηζη ψζηε ν εμνπιηζκφο πνπ 

έρεη αζηνρήζεη λα απνθαηαζηαζεί ζε κηα ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε εληφο ησλ νξίσλ αλνρήο ή 

φξηα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί. Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε είλαη ε θξνληίδα θαη ε εμππεξέηεζε απφ 

ην πξνζσπηθφ γηα ην ζθνπφ ηεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο, πξνβιέπνληαο ηε δηελέξγεηα ζπζηεκαηηθψλ επηζεσξήζεσλ, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε 

δηφξζσζε ησλ επεξρφκελσλ απνηπρηψλ είηε πξνηνχ λα εκθαληζηνχλ ή πξνηνχ εμειηρζνχλ ζε 

κεγάια ειαηηψκαηα.  

3. MTBF (Mean Time between Failures) 

MTBF είλαη ν κέζνο ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί πξηλ αζηνρήζεη έλα εμάξηεκα. πλήζσο 

εθθξάδεηαη ζε ψξεο. 

Μπνξεί λα πξνθχςεη απφ: 

     
                                           

              
 

πληειεζηέο MTBF δίλνληαη νξηζκέλεο θνξέο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. Πξνθχπηνπλ 

απφ ηεζη αμηνπηζηίαο θαη κειέηεο πξνβιέςεσλ. 

4. MTTR (Mean Time to Repair) 

Ο κέζνο ρξφλνο επηζθεπήο ελφο εμαξηήκαηνο (MTTR) είλαη ην γηλφκελν ηνπ ρξφλνπ 

πνπ απαηηείηαη γηα λα εθηειεζηεί θάζε πξνζδνθψκελε επηζθεπή επί ηε ζρεηηθή ζπρλφηεηα κε 

ηελ νπνία ζα εκθαληζηεί. 
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3.3 Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη πζηήκαηα ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ 

DSS (Decision support system) 

3.3.1 Έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο-πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 

ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα επηζηήκνλεο απφ πνιινχο θιάδνπο φπσο ε Φηινζνθία, ε 

Βηνινγία, ηα Μαζεκαηηθά θ.α. άξρηζαλ λα αλαγλσξίδνπλ φηη ην θάζε αληηθείκελν είλαη κέξνο 

ελφο κεγαιχηεξνπ ζπλφινπ θαη ην νπνίν αιιειεπηδξά ή ζπζρεηίδεηαη µε ηνπιάρηζηνλ έλα 

ζηνηρείν ηνπ ζπλφινπ. Η πξνζέγγηζε απηή δεκηνχξγεζε έλα λέν ηξφπν ζθέςεο πνπ 

νλνκάζηεθε Θεσξία πζηεκάησλ. 

Έλαο απφ ηνπο πνιινχο νξηζκνχο πνπ έρνπλ πξνζπαζήζεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ 

έλλνηα χζηεκα, είλαη ν αθφινπζνο: 

ύζηεκα (system) είλαη έλα ζχλνιν απφ νληφηεηεο (ι.ρ. άλζξσπνη, κεραλέο, 

δηαδηθαζίεο θιπ) πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ. Ο ζηφρνο απηφο είλαη ν 

ιφγνο χπαξμεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Κάζε ζχζηεκα έρεη εηζφδνπο, εμφδνπο θαη επεμεξγαζίεο θαη 

πεξηβάιιεηαη απφ έλα πεξηβάιινλ απφ ην νπνίν δηαρσξίδεηαη απφ έλα φξην. πλήζσο ππάξρεη 

θάπνηνο ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθψλ µε ην ζχζηεκα. 

Τπάξρνπλ πνιιέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά µε ην ηη είλαη έλα Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

θαη νη νξηζκνί πνπ δίδνληαη πνηθίινπλ αλάινγα µε απηέο. Έλαο νξηζκφο ν νπνίνο δίλεη 

έκθαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ είλαη ν παξαθάησ. 

Πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα (information system) είλαη έλα ζχλνιν νληνηήησλ ην νπνίν 

ζπιιέγεη, απνζεθεχεη, αλαιχεη δεδνκέλα θαη δηαρέεη πιεξνθνξίεο. Όπσο θάζε ζχζηεκα, ην 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα πεξηέρεη εηζφδνπο (δεδνκέλα, πιεξνθνξίεο, εληνιέο) επεμεξγαζίεο 

(δηαδηθαζίεο, άλζξσπνη, εμνπιηζκφο) θαη εμφδνπο (αλαθνξέο, γξαθήκαηα, ππνινγηζκνί). 

Αλ πξνζπαζήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε έλα Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απφ ηελ πιεπξά 

ηεο δνκήο ηνπ, ζα ιέγακε φηη: 

Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη έλα νξγαλσκέλν ζχλνιν ην νπνίν απνηειείηαη απφ 

πέληε ζηνηρεία: 

 Αλζξψπνπο (ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη µε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

ζε δηάθνξνπο ξφινπο φπσο ρξήζηεο, δηαρεηξηζηέο θ.η.ι.) 

 Γηαδηθαζίεο (ην ζχλνιν ησλ νδεγηψλ γηα ηε ρξήζε θαη ζπλδπαζκφ φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ ππνδνκήο ελφο Πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο) 
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 Γεδνκέλα (µηα παξάζηαζε γεγνλφησλ, ελλνηψλ ή εληνιψλ ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή 

πνπ είλαη θαηάιιειε γηα επηθνηλσλία, εξκελεία ή επεμεξγαζία απφ άλζξσπν ή 

απηφκαηα κέζα) 

 Λνγηζκηθφ-software (ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, θαηαγξαθή, επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη 

παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ) 

 Τιηθφ-hardware (ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζηήξημε ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο) 

3.3.2 θνπόο ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

Καιχηεξε φκσο εηθφλα ζρεηηθά µε ην ηη είλαη έλα Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα 

κπνξνχζακε λα ζρεκαηίζνπκε αλ εμεηάδακε ην ζθνπφ ελφο Πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

Έλα Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα βνεζάεη ζηνλ έιεγρν, ζην ζπληνληζκφ, ζηελ αλάιπζε 

πξνβιεκάησλ, ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. 

Γηα λα κπνξέζεη έλα Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα λα επηηχρεη ηνλ ζθνπφ ηνπ πξέπεη λα: 

 πξνζδηνξίδεη, απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά, ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο απηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

 επεμεξγάδεηαη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο µε απνηέιεζκα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ 

απηψλ 

Απηφ γίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα µε: 

 ηελ πην απνηειεζκαηηθή αλάθηεζε, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, παξνπζίαζε θαη 

δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

 ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ θαη ηνπ θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο 

ζηνπο εκπιεθφκελνπο ρξήζηεο ψζηε λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο απφθαζεο 

 ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο, ειέγρνπ θαη ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

ηελ επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη δσληαλνί νξγαληζκνί νη νπνίνη εμειίζζνληαη θαη 

αθνινπζνχλ φια ηα ζηάδηα ηεο πνξείαο ελφο δσληαλνχ νξγαληζκνχ. Γελληνχληαη, 
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αλαπηχζζνληαη θαη παξνπιίδνληαη. Γελληνχληαη φηαλ ιεθζεί ε απφθαζε ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπο. ηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίδνληαη νη απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη ζρεδηάδεηαη ε κνξθή 

ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα ηηο ηθαλνπνηήζεη. Αθνινπζεί ε θάζε ηεο αλάπηπμήο ηνπ θαη ε 

ζπλερφκελε εμέιημή ηνπ ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Σέινο φηαλ δελ 

είλαη δπλαηή ε πεξεηαίξσ αλάπηπμε ή βειηίσζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ηφηε απηφ 

παξνπιίδεηαη. 

3.3.3 πζηήκαηα ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ (DSS): 

Ο ηχπνο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ ζπζηεκάησλ εμππεξεηεί ην δηνηθεηηθφ νξγαλσηηθφ 

επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ. Βνεζά ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε λα πάξνπλ απνθάζεηο πνπ είλαη εκη-

δνκεκέλεο, κνλαδηθέο ή γξήγνξα κεηαβαιιφκελεο θαη θπξίσο δελ θαζνξίδνληαη εχθνια εθ 

ησλ πξνηέξσλ π.ρ. εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ελφο έξγνπ αλαηξέρνληαο ζηηο αλαιπηηθέο ηηκέο 

θφζηνπο ησλ ζπληζησζψλ ηνπ θαη µε πξφβιεςε ηεο εμέιημήο ηνπο ζην άκεζν κέιινλ. Πνιιέο 

θνξέο ηελ εκέξα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζηειέρε ηα ζπζηήκαηα απηά ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. Σα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ ρξεζηκνπνηνχλ 

εζσηεξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο δνζνιεςηψλ θαη 

απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο. Βέβαηα, πνιχ ζπρλά εηζάγνπλ πιεξνθνξίεο απφ 

εμσηεξηθέο πεγέο φπσο ηηκέο κεηνρψλ ρξεκαηηζηεξίνπ, ηηκνθαηαιφγνπ αληαγσληζηψλ θιπ. 

Απφ ηε θχζε ηνπο, αιιά θαη απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπο, ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ 

δηαζέηνπλ κεγαιχηεξεο αλαιπηηθέο δπλαηφηεηεο, γηαηί ρξεζηκνπνηνχλ πνηθηιία καζεκαηηθψλ 

κνληέισλ γηα αλάιπζε δεδνκέλσλ ζε κνξθή εθκεηαιιεχζηκε απφ ηνπο απνθαζίδνληεο. Ο 

ζρεδηαζκφο ηνπο απνζθνπεί ζην λα είλαη έηνηκα γηα ρξήζε µε δηαινγηθφ ηξφπν θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε λέα δεδνκέλα θαη λέεο εξσηήζεηο. Έηζη παξέρνπλ µηα ζεηξά απφ εξγαιεία 

ππνζηήξημεο λνεκνζχλεο (γιψζζεο εξσηεκάησλ, γελλήηξηεο θαηαζηάζεσλ θαη γξαθηθψλ), 

εξγαιεία ππνζηήξημεο ζρεδηαζκνχ (πξνζνκνίσζεο θαη κνληεινπνίεζεο) θαη ηέινο εξγαιεία 

ππνζηήξημεο επηινγψλ. 

3.3.4 Αξρηθόο ζρεδηαζκόο ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ (DSS) 

Σν ζχζηεκα ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ ην νπνίν ζρεδηάζηεθε γηα απηήλ ηελ 

εξγαζία είλαη έλα ζχζηεκα ππνζηήξημεο γηα απνθάζεηο ζπληήξεζεο. θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο 

απηνχ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο αξκφδηνπο ππεχζπλνπο ζπληήξεζεο λα πάξνπλ ηηο ζσζηέο 

απνθάζεηο γηα ην πνηέο εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνπλ θαη αλ πξέπεη λα γίλνπλ ζε θάζε εμνπιηζκφ 
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ηεο γξακκήο παξαγσγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζπκβάιεη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζπληήξεζεο. Η δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειείηαη απφ ηξία επίπεδα. Σν 

ρακειφηεξν επίπεδν απνηειείηαη απφ θξηηήξηα ηα νπνία είλαη είηε βαζηθνί δείθηεο απφδνζεο 

ζπληήξεζεο KPIs είηε θξηηήξηα ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ εθπφλεζε εξγαζίαο. ηα 

θξηηήξηα απηά έρνπλ θαηαλεκεζεί ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θαη παίξλνπλ βαζκνινγία γηα θάζε 

εμνπιηζκφ απφ ηνλ ρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ νκάδα ζπληήξεζεο. Η βαζκνινγία ε 

νπνία κπνξνχλ λα πάξνπλ ηα θξηηήξηα είλαη απφ ην έλα έσο ην δέθα αλάινγα κε ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηε ν εμνπιηζκφο ζχκθσλα κε ηνλ ρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα 

θξηηήξηα απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί θαη δηακνξθψλνπλ πέληε 

νηθνγέλεηεο ραξαθηεξηζηηθψλ. Απηέο νη πέληε νηθνγέλεηεο ραξαθηεξηζηηθψλ απνηεινχλ ην 

δεχηεξν επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζπληήξεζεο θαη ζεσξνχληαη ηα πην βαζηθά γηα ηελ ζπληήξεζε ελφο εμνπιηζκνχ. Η θάζε 

νηθνγέλεηα ραξαθηεξηζηηθψλ παίξλεη θαη απηή κε ηελ ζεηξά ηεο κηα βαζκνινγία. Οη ηηκέο πνπ 

κπνξεί λα πάξεη θάζε νηθνγέλεηα ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη LOW, MEDIUM θαη HIGH. Η 

βαζκνινγία απηή έρεη πξνθχςεη απφ ηνλ κέζν φξν ησλ γηλνκέλσλ ηνπ βαζκνχ ηνπ θάζε 

θξηηεξίνπ θαη ηνλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ. Σελ ηηκή LOW παίξλνπλ νη νηθνγέλεηεο 

ραξαθηεξηζηηθψλ νη νπνίεο έρνπλ πάξεη βαζκνινγία κηθξφηεξε ηνπ ηέζζεξα. Σελ ηηκή 

MEDIUM παίξλνπλ νη νηθνγέλεηεο ραξαθηεξηζηηθψλ νη νπνίεο έρνπλ πάξεη βαζκνινγία 

κεγαιχηεξε ηνπ ηέζζεξα θαη κηθξφηεξε ηνπ επηά. Δλψ ηελ ηηκή HIGH παίξλνπλ νη 

νηθνγέλεηεο ραξαθηεξηζηηθψλ νη νπνίεο έρνπλ πάξεη βαζκνινγία κεγαιχηεξε ηνπ επηά. Σέινο 

ην ηξίην θαη αλψηεξν επίπεδν απνηειείηαη απφ ηνλ βαζκφ ηνλ νπνίν απνθφκηζε ν εθάζηνηε 

εμνπιηζκφο. Ο βαζκφο απηφο πξνθχπηεη κέζν πελήληα ελφο αζαθψλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο νη 

νπνίνη δεκηνπξγήζεθαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ ζπληήξεζεο θαη 

θαιχπηνπλ φινπο ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο απνηειεζκάησλ. Η ηειηθή βαζκνινγία παίξλεη 

ηηκέο, REJECT, CONSIDER θαη DO. Αλ ν εμνπιηζκφο ιάβεη ηελ ηηκή REJECT ηφηε ζεκαίλεη 

φηη ην ζχζηεκα πξνηείλεη λα κελ ππνζηεί ζπληήξεζε ν εμνπιηζκφο. Αλ ν εμνπιηζκφο ιάβεη 

ηελ ηηκή CONSIDER ηφηε ζεκαίλεη φηη ην ζχζηεκα πξνηείλεη λα κειεηεζεί μαλά ην ζέκα 

ζπληήξεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ. Σέινο αλ ν εμνπιηζκφο ιάβεη ηελ ηηκή DO ηφηε 

ζεκαίλεη φηη ην ζχζηεκα πξνηείλεη λα ππνζηεί ζπληήξεζε ν ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο. 
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4. Έξγα ζπληήξεζεο 

4.1 Γηνίθεζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ (Project scope management) 

Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο γηα ηελ νκάδα δηνίθεζεο ελφο έξγνπ 

ζπληήξεζεο είλαη ε δηνίθεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ή φπσο ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη scope 

management. 

Απηφ ηζρχεη γηα φια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ: 

i. Scope planning,  

ii. Scope definition,  

iii. Scope verification 

iv. Scope change control. 

Σα ηερληθά έξγα σο επί ην πιείζηνλ έρνπλ θαιά νξηζκέλν θπζηθφ αληηθείκελν πνιχ 

πξηλ ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Αληίζεηα, ηα έξγα κεγάισλ ζπληεξήζεσλ έρνπλ 

θπζηθφ αληηθείκελν ην νπνίν επηδέρεηαη αιιαγέο κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, πξηλ ηελ 

έλαξμε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Απηφ νθείιεηαη ζηα εμήο: 

 πλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά θαπζίκσλ θαη πεηξειαίνπ θαζηζηνχλ αλαγθαίν 

ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ζπλαξηήζεη ηνπ δηαηηζέκελνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Καηά ζπλέπεηα, λέεο εξγαζίεο κπνξεί λα εηζαρζνχλ ή λα 

δηαγξάςνπλ απφ ην αξρηθά ζρεδηαζκέλν θπζηθφ αληηθείκελν, θαη θαηά ζπλέπεηα λα 

απμεζεί ε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή λα ζπκπηπρζεί αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, είλαη 

ζχλεζεο ην θαηλφκελν ηεο αιιαγήο ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηεο ζπληήξεζεο. Η 

αιιαγή ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ, ηελ 

έιεπζε ησλ εξγνιάβσλ θαη ηελ ηθαλφηεηα επαλαπξνγξακκαηηζκνχ θαζψο θαη ην ίδην 

ην θπζηθφ αληηθείκελν. 

 Ο ζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ ιακβάλεη ζηνηρεία απφ ηηο κνλάδεο παξαγσγήο θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ ηεο γξακκήο παξαγσγήο, απφ ηελ επηζεψξεζε, ηελ αζθάιεηα θ.α. Οη 

κνλάδεο παξαγσγήο θαη ν εμνπιηζκφο ηεο γξακκήο παξαγσγήο εκπινπηίδνπλ ην 

θπζηθφ αληηθείκελν κε επηπιένλ εξγαζίεο. Δπεηδή ην εξγνζηάζην βξίζθεηαη ζε δηαξθή 
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ιεηηνπξγία κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή είλαη θπζηνινγηθφ λα εληνπίδνληαη ζπλερψο 

θαηλνχξηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. 

 Η δηαζεζηκφηεηα πιηθψλ, πφξσλ, εμνπιηζκνχ, εμεηδηθεπκέλσλ ζπληεξεηψλ ή 

εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ θαη ε έγθαηξε πξνκήζεηα απηψλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Ωο ζπλέπεηα φισλ ησλ παξαπάλσ, ν πξνυπνινγηζκφο ελφο έξγνπ κεγάιεο ζπληήξεζεο 

ζπάληα βαζίδεηαη ζε έλα θαιά πξνζδηνξηζκέλν θπζηθφ αληηθείκελν. Σηο πεξηζζφηεξεο Φνξέο 

βαζίδεηαη ζε εθηηκήζεηο βάζεη παιαηφηεξσλ έξγσλ. Γηα απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα 

επαλεμεηάδεηαη ην θφζηνο ηνπ έξγνπ βάζεη ηνπ ηειηθνχ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη είηε λα 

ζπξξηθλψλεηαη ην θπζηθφ αληηθείκελν είηε ην ηειηθφ θφζηνο λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο 

ηνπ έξγνπ. 

Έιεγρνο Αιιαγώλ ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ (Scope change control) 

Μία πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηε δηνίθεζε έξγσλ είλαη ν έιεγρνο αιιαγψλ ηνπ 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. ε φιε ηε δηάξθεηα δσήο ελφο έξγνπ ην θπζηθφ αληηθείκελν επηδέρεηαη 

αιιαγέο θαη πνιιέο θνξέο απηέο νη αιιαγέο είλαη δξακαηηθέο. Ο αληίθηππνο πνπ έρνπλ νη 

αιιαγέο απηέο ζηελ πνξεία ηνπ έξγνπ εμαξηψληαη απφ ηε θχζε ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ, απφ ηε 

θχζε ησλ αιιαγψλ, απφ ην πεξηβάιινλ θ.α. 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε έξγν κεγάιεο ζπληήξεζεο νη αιιαγέο είλαη αξθεηά ζπρλέο. 

Δηδηθά ζην ζηάδην εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ,`θαηά ην άλνηγκα ησλ εμνπιηζκψλ θαη φζν δηαξθνχλ 

νη εξγαζίεο επηζθεπψλ θαη ειέγρνπ, δηαπηζηψλνληαη επηπξφζζεηεο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ, θνζηνινγνχληαη θαη είηε εγθξίλνληαη είηε απνθαζίδεηαη λα γίλνπλ ζε κεηαγελέζηεξν 

ρξφλν. Αλ εγθξηζνχλ εηζάγνληαη ζην πξφγξακκα εθηέιεζεο εξγαζηψλ. Κάζε επηπιένλ εξγαζία 

πνπ πξφθεηηαη λα πξνζηεζεί ζην ρξνλνδηάγξακκα πξέπεη λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε πνξεία 

ειέγρνπ θαη εγθξίζεσλ. 

4.2 Γηαρείξηζε Χξόλνπ Έξγνπ ζπληήξεζεο (Project time management) 

Η σξηκφηεηα κηαο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ 

δηνίθεζεο γηα έλα έξγν κεγάιεο ζπληήξεζεο γίλεηαη θαλεξή ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ. Γηα λα είλαη επηηπρήο ε κεζνδνινγία δηνίθεζεο ρξφλνπ ελφο έξγνπ 

ζπληήξεζεο ζα πξέπεη κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ λα γίλεηαη 

εμηζνξξφπεζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ θαη ηνπ ρξφλνπ ελ φςεη ελφο ζπλερψο 
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κεηαβαιιφκελνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Οη δηεξγαζίεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ ηνπ έξγνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

1. Οξηζκόο δξαζηεξηνηήησλ 

Ο πξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ πνπ έρνπλ κεγάιν πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ είλαη έλα 

απφ ηα κεγαιχηεξα εκπφδηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

 Δίλαη δχζθνιν λα ππνινγηζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο κε αμηνπηζηία 

 Μπνξεί λα θξχβνπλ ιεπηνκέξεηεο πνπ ν ζρεδηαζηήο δελ έρεη δηαθξίλεη 

Δμαηηίαο ηνπ πεπηεζκέλνπ ρξφλνπ ζηνλ νπνίν δηεμάγνληαη ηα έξγα κεγάισλ 

ζπληεξήζεσλ ππάξρεη πνιχ κηθξφ πεξηζψξην ρξφλνπ γηα ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη 

επαλαπξνγξακκαηηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ έηζη 

ψζηε ην πξφγξακκα λα είλαη ιεηηνπξγηθφ γηα ηνπο εξγνδεγνχο θαη ηνπο κεραληθνχο πνπ είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

ιεπηνκέξεηα ηεο ζρεδίαζεο ηφζν πην εχθνιν γίλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ 

ζπληήξεζεο, γηαηί κεηψλεηαη ζηελ νπζία ε δπζθνιία ελεκέξσζεο ησλ εξγαζηψλ. Η θαιχηεξε 

κέζνδνο ινηπφλ είλαη ε αλάιπζε δξαζηεξηνηήησλ λα είλαη ιεπηνκεξήο θαη κεηξήζηκε. 

2. Δθηίκεζε δηάξθεηαο δξαζηεξηνηήησλ (Scheduling) - Αλάπηπμε 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

ηα πεξηζζφηεξα ηερληθά έξγα ε βάζε αλαθνξάο (baseline) ρξεζηκνπνηείηαη σο φξνο 

ζην ζπκβφιαην γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ. ε έλα έξγν κεγάιεο ζπληήξεζεο σζηφζν 

ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά. Η βάζε αλαθνξάο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνηείηαη 

σο νδεγφο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ εξγαζηψλ πνπ είλαη θξίζηκεο ή 

ζρεδφλ θξίζηκεο θαη απηψλ πνπ δελ είλαη, βαζηθή πξνηεξαηφηεηα είλαη ε εθηέιεζε ησλ 

θξίζηκσλ εξγαζηψλ. Οη ππφινηπεο κπνξεί θαη λα κεηαθηλεζνχλ ζε κεηαγελέζηεξε ζπληήξεζε. 

ε έλα έξγν ζπληήξεζεο φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη πνιχ πηζαλφ λα απμεζεί ν φγθνο 

ησλ εξγαζηψλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε θιαζζηθή κέζνδνο εμηζνξξφπεζεο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο κέζσ ηνπ resource leveling δελ είλαη ε θαιχηεξε ιχζε. Με απηή ηε 
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κέζνδν ππάξρεη ν θίλδπλνο λα παξαγθσληζηνχλ θξίζηκεο εξγαζίεο έλαληη ιηγφηεξν 

ζεκαληηθψλ, κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξήζεη αξθεηά ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

Αληίζεηα ζεσξείηαη θαιχηεξε ε πξνζέγγηζε ηνπ critical mass. Ωο critical mass 

ελλννχληαη νη εξγαζίεο εθείλεο πνπ δελ είλαη θξίζηκεο αιιά φκσο ζηελ πνξεία ηνπ έξγνπ 

κπνξεί λα γίλνπλ ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ ή ιφγσ αχμεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε, θαη εθφζνλ δελ επεξεάδεηαη ε εθηέιεζε ησλ θξίζηκσλ εξγαζηψλ, ην 

πιένλ δφθηκν είλαη είηε λα επηζπεπηεί ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ critical mass κε αλάζεζε 

επηπιένλ πξνζσπηθνχ είηε κε leveling, είηε λα κεηαηεζνχλ ζε άιιν έξγν ζπληήξεζεο. 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη επεηδή νη επηπξφζζεηεο εξγαζίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ επηζεψξεζε πξνθαινχλ θχιηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη δηεπζπληέο 

ρξεηάδνληαη έλα ρξνλνδηάγξακκα πνπ λα είλαη επέιηθην ζην ζέκα ησλ επηπξφζζεησλ 

εξγαζηψλ. Γηα απηφλ ην ιφγν θαη ε χπαξμε κηαο βάζεο αλαθνξάο γηα απηέο ηηο εξγαζίεο είλαη 

επνπζηψδεο. Έηζη ινηπφλ ιφγσ ηνπ φηη έλα έξγν κεγάιεο ζπληήξεζεο είλαη δπλακηθφ, είλαη 

αληηπαξαγσγηθφ λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο κεζφδνπο soft logic ή leveling γηα εμηζνξξφπεζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Η θαιχηεξε κέζνδνο είλαη ε χπαξμε βάζεσο αλαθνξάο θαη ε 

παξαθνινχζεζε ησλ θξίζηκσλ εξγαζηψλ. Γηα ηηο ππφινηπεο εξγαζίεο πξέπεη λα δίλεηαη ε 

επρέξεηα ζηνπο εξγνδεγνχο λα θαζνδεγνχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε 

αλάγθεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην πξφγξακκα γίλεηαη επέιηθην ρσξίο φκσο λα 

παξαγθσλίδνληαη νη αλάγθεο γηα εθηέιεζε ησλ βαζηθψλ-θξίζηκσλ εξγαζηψλ. 

4.3 Γηαρείξηζε Κόζηνπο Έξγνπ ζπληήξεζεο (Project cost management) 

Σα έξγα ζπληήξεζεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ πνπ ζπλήζσο μεπεξλνχλ 

θαηά πνιχ ην πξνυπνινγηζκέλν θφζηνο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξσηχηεξα απηφ νθείιεηαη 

ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θπζηθφ αληηθείκελν. Αλ ε βάζε αλαθνξάο ηνπ έξγνπ ζηεξηδφηαλ 

ζε θάπνην αλαιπηηθφ θαη ζηαηηθφ πιάλν ηφηε ζα ήηαλ εχθνιν λα ειέγμεη θαλείο ην θφζηνο ή 

θαη λα ην πξνβιέςεη. Απηφ φκσο δελ είλαη δπλαηφ γηα έλα έξγν κεγάιεο ζπληήξεζεο ιφγσ 

ηνπ φηη θαηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ ην ηειηθφ θπζηθφ αληηθείκελν πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Δξγαζίεο πνπ είραλ πξνβιεθζεί θαη ζρεδηαζηεί 

 Πξνβιέςηκεο Δπηζθεπέο (πξνγξακκαηηζκέλεο θαη κε) 

 Απξφβιεπηεο επηζθεπέο 

 Με εμνπζηνδνηεκέλε εξγαζία 
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 Δξγαζίεο πνπ αθπξψζεθαλ 

Πξηλ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ε νκάδα δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα ιάβεη ππφςε 

ηεο ηα παξαπάλσ είδε εξγαζηψλ σο παξάγνληεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ην θφζηνο. Η ιχζε είλαη 

γηα απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηνπ θφζηνπο είλαη ν έιεγρνο ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ (κε ην λα 

είλαη ζπλερψο απαζρνιεκέλν ην πξνζσπηθφ) θαη ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ (εμηζνξξνπψληαο 

ηηο επηπξφζζεηεο εξγαζίεο έλαληη ησλ κε θξίζηκσλ εξγαζηψλ). 

4.4 Γηνίθεζε Πνηόηεηαο ηνπ έξγνπ ζπληήξεζεο (Project quality management) 

Βάζεη ηνπ PMBOK νη δηεξγαζίεο Γηαρείξηζεο πνηφηεηαο έξγνπ πεξηιακβάλνπλ φιεο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θνξέα πινπνίεζεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνιηηηθή πνηφηεηαο, ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη ηηο επζχλεο, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί φηη ην έξγν ζα ηθαλνπνηεί ηηο 

αλάγθεο γηα ηηο νπνίεο αλαιήθζεθε. 

 

Οη δηεξγαζίεο Γηαρείξηζεο πνηφηεηαο έξγνπ είλαη: 

 ρεδηαζκφο πνηφηεηαο - ε αλαγλψξηζε ησλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

έξγν θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πψο απηά ζα ηθαλνπνηεζνχλ 

 Δθηέιεζε δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

 Δθηέιεζε ειέγρνπ πνηφηεηαο 

Απφ ηηο παξαπάλσ ε Γηαζθάιηζε θαη ν Έιεγρνο Πνηφηεηαο είλαη ζπλήζσο θαιά 

νξηζκέλα γηα ιφγνπο αζθαιείαο. 

Τπνβνιή θαλφλσλ αζθαιείαο ζηνπο εξγνιάβνπο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπο κε 

πξνβιεπφκελε πνηλή ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο απηνχο. Η πνηλή πξνέβιεπε ιχζε 

θαζεθφλησλ, κήλπζε γηα εθιηπφληα θέξδε απφ ηελ πιεπξά ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη 

απνθιεηζκφ απφ κειινληηθά έξγα. 

Οη θαλφλεο θαη ηα κέηξα αζθαιείαο ζπλήζσο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ελδπκαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, πξνζεθηηθή εθηέιεζε εξγαζηψλ ηχπνπ: ζηήζηκν ηθξησκάησλ, ειεθηξνινγηθέο 

ζπλδέζεηο θαη απαγφξεπζε θαπλίζκαηνο εθηφο ησλ εηδηθά δηακνξθσκέλσλ ρψξσλ. Σέινο ην 

πξνζσπηθφ ππνβάιεηε ζε εηδηθή εθπαίδεπζε πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ ζπληήξεζεο. 
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4.5 Γηαρείξηζε θηλδύλσλ Έξγνπ (Project risk management) 

πλήζσο ηα έξγα κεγάισλ ζπληεξήζεσλ εκπεξηέρνπλ κεγάιν πνζνζηφ θηλδχλνπ. 

Δπεηδή ην θπζηθφ αληηθείκελν είλαη κεξηθψο γλσζηφ, νη ππεχζπλνη ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα ην γεγνλφο φηη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη εηδηθφηεξα φηαλ νη 

εμνπιηζκνί αλνίγνληαη θαη επηζεσξνχληαη είλαη πηζαλφ λα εληνπηζηνχλ λέεο εξγαζίεο νη 

νπνίεο απμάλνπλ ην θφζηνο θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζπληήξεζεο. 

Γεληθά δελ είλαη θνηλή πξαθηηθή ε κνληεινπνίεζε θάζε πηζαλνχ θηλδχλνπ κέζσ ηνπ 

ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ έξγνπ. Μφλν γηα εξγαζίεο πνπ είλαη θξίζηκεο ή ζρεδφλ 

θξίζηκεο ζπλίζηαηαη λα γίλεηαη αλάιπζε ξίζθνπ θαζψο απηέο κπνξεί λα έρνπλ αληίθηππν ζηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Κάζε πξνζπάζεηα γηα αλάιπζε πηζαλψλ θηλδχλσλ πξέπεη λα γίλεηαη 

κε πλεχκα θξίζεο, εμηζνξξνπψληαο ηα θφζηε ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ έλαληη ηνπ θφζηνπο 

πνπ πξνθχπηεη απφ θαζπζηέξεζε ηνπ έξγνπ ζε πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο πξνκήζεηαο ησλ 

πιηθψλ. 



Παλεπηζηήκην Πεηξαηά Σκήκα Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο & Σερλνινγίαο 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεψξγηνο ηεθάλνπ 

 

48 

 

5. Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ 

ζπληήξεζεο 

ην θεθάιαην 3 είδακε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζηελ αλάπηπμε ελφο 

ζπζηήκαηνο ιήςεο απνθάζεσλ ζπληήξεζεο. Με βάζε ηα βήκαηα θαη ηελ δνκή απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζα αλαιχζνπκε ζην παξφλ θεθάιαην ην ζχζηεκα ππνζηήξημεο ιήςεο απφθαζεο 

πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Θα αλαιπζεί ινηπφλ ε δνκή ηνπ 

αζαθνχο ζπζηήκαηνο πνπ θαηαζθεπάζηεθε θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη είζνδνη θαη νη έμνδνη ηνπ 

ζπζηήκαηνο, νη αζαθείο θαλφλεο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη νη κέζνδνη πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο ιήςεο απφθαζεο. 

5.1 Σα θξηηήξηα θαη νη νηθνγέλεηεο ραξαθηεξηζηηθώλ εμνπιηζκνύ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ ζπληήξεζεο 

Σα θξηηήξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα είλαη θξηηήξηα 

ηα νπνία είλαη είηε βαζηθνί δείθηεο απφδνζεο ζπληήξεζεο KPIs είηε θξηηήξηα ηα νπνία 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ εθπφλεζε εξγαζίαο. ηα θξηηήξηα απηά έρνπλ θαηαλεκεζεί 

ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θαη παίξλνπλ βαζκνινγία γηα θάζε εμνπιηζκφ απφ ηνλ ρεηξηζηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Σα πξναλαθεξφκελα θξηηήξηα αλήθνπλ ζε πέληε δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο 

ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκνχ. Οη πέληε απηέο νηθνγέλεηεο ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκνχ είλαη 

νη εμήο: 

1. Ρίζθν 

Κάζε εξγαζία ζπληήξεζεο ελφο εμνπιηζκνχ εγθπκνλεί θάπνηνπο θίλδπλνπο. Κάπνηνη 

απφ απηνχο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαη λα κεηξηαζηνχλ ή αθφκα θαη λα θαηαπνιεκεζνχλ, 

θάπνηνη φκσο φρη. 
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2. Πηζαλόηεηα 

Κάπνηεο θξηηήξηα ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο πηζαλφηεηεο. 

Πηζαλφηεηα εκθάληζεο ή κε εκθάληζεο θάπνησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ κηα ζπληήξεζε 

εμνπιηζκνχ, ξπζκφο εκθάληζεο βιάβεο θ.α. 

3. Δμαξηήζεηο 

Οη εμαξηήζεηο κεηαμχ εμνπιηζκψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θξηηήξην ζε κία ζπληήξεζε 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Άιιε βαξχηεηα έρεη ε ζπληήξεζε ελφο εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο 

ζπλδέεηαη άκεζα κε άιινπο δχν εμνπιηζκνχο θαη άιιε βαξχηεηα ε ζπληήξεζε ελφο 

εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο ζπλδέεηαη άκεζα κε άιινπο είθνζη. 

4. Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά εμνπιηζκνύ 

Κάζε εμνπιηζκφο έρεη ηα δηθά ηνπ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ ζπληήξεζε ηνπ. Έλαο εμνπιηζκφο κπνξεί λα ρξεηάδεηαη θαηά ηελ 

ζπληήξεζε ηνπ εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία ή εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο αθφκα 

κπνξεί ηα αληαιιαθηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ λα ζέινπλ εηδηθφ ηξφπν παξαγγειίαο θ.α. 

5. Κόζηνο 

Σν θφζηνο φπσο είλαη αλακελφκελν είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζε κία ζπληήξεζε 

εμνπιηζκνχ, έηζη είλαη αλαγθαίν θάπνηα θξηηήξηα ιήςεο απφθαζεο ζπληήξεζεο λα 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην θφζηνο. 

Αλαιπηηθφηεξα ηα θξηηήξηα καδί κε ηνλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπο ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ 

ζπληήξεζεο ρσξηζκέλα αλά νηθνγέλεηεο ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκνχ, είλαη ηα εμήο: 

 

 

 

 



Παλεπηζηήκην Πεηξαηά Σκήκα Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο & Σερλνινγίαο 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεψξγηνο ηεθάλνπ 

 

50 

 

 Ρίζθν 

o Πνζνζηό (%) ησλ σξώλ ζπληήξεζεο πξνο ηνλ ρξόλν ιεηηνπξγίαο 

(απόδνζε ζπληήξεζεο) (20%) 

Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπληήξεζεο είλαη έλα κέηξν ην νπνίν απεηθνλίδεη 

ηελ απφδνζε ηεο ζπληήξεζεο σο πξνο ηα απαηηνχκελα παξαδνηέα επίπεδα απφδνζεο 

απφ ηνλ εμνπιηζκφ. Οη εξγαηνψξεο είλαη νη πξαγκαηηθέο ψξεο πνπ ρηάζηεθαλ γηα ηελ 

ζπληήξεζεο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ εμνπιηζκνχ. Οη εξγαηνψξεο ζπληήξεζεο 

πεξηιακβάλεη ηνπο κηζζνχο ζπληήξεζεο, ην πξνζσπηθφ θαη ηηο ψξεο αλαδφρνπ 

(πξνιεπηηθήο θαη δηνξζσηηθήο). Ο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο απνηειείηαη απφ ηνλ ρξφλν 

παξαγσγήο ζπλ ηηο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο. 

o Η δηνξζσηηθή ζπληήξεζε ζε αλαινγία κε ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε 

(20%) 

Η δηνξζσηηθή ζπληήξεζε κπνξεί λα νξηζηεί σο εξγαζία ζπληήξεζεο πνπ εθηειείηαη 

γηα ηνλ εληνπηζκφ, απνκφλσζε θαη δηφξζσζε ελφο ζθάικαηνο έηζη ψζηε ν εμνπιηζκφο πνπ 

έρεη αζηνρήζεη λα απνθαηαζηαζεί ζε κηα ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε εληφο ησλ νξίσλ αλνρήο ή 

φξηα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί. Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε είλαη ε θξνληίδα θαη ε εμππεξέηεζε απφ 

ην πξνζσπηθφ γηα ην ζθνπφ ηεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο, πξνβιέπνληαο ηε δηελέξγεηα ζπζηεκαηηθψλ επηζεσξήζεσλ, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε 

δηφξζσζε ησλ αξρφκελσλ απνηπρίεο είηε πξνηνχ λα εκθαληζηνχλ ή πξνηνχ εμειηρζνχλ ζε 

κεγάια ειαηηψκαηα. 

o Πξόβιεκα ζε θύξην ή δεπηεξεύνλ εμνπιηζκό (40%) 

Έλαο εμνπιηζκφο κπνξεί λα είλαη ν κνλαδηθφο γηα κία ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο, 

ηέηνηνπ είδνπο εμνπιηζκνί νλνκάδνληαη θχξηνη. Αιιά κπνξεί θαη λα ππάξρεη θαη δεπηεξεχνλ 

εμνπιηζκφο γηα απηήλ ηελ ιεηηνπξγία ψζηε λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ 

θχξηνπ εμνπιηζκνχ. Όπσο είλαη ινγηθφ κία βιάβε ζε θχξην εμνπιηζκφ έρεη κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα απφ κηα βιάβε ζε δεπηεξεχνλ εμνπιηζκφ. 
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o Κξηζηκόηεηα εμνπιηζκνύ (20%) 

Αλαιφγσο κε ην πφζνη εμνπιηζκνί εμαξηνχληαη-ζπλδένληαη απφ έλαλ εμνπιηζκφ 

δηακνξθψλεηε ε θξηζηκφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ. Η θξηζηκφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ απμάλεηε 

αλάινγα κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλδεφκελσλ εμνπιηζκψλ πάλσ ζε απηφλ. 

 Πηζαλόηεηα 

o MTBF (Mean Time between Failures) (40%) 

MTBF είλαη ν κέζνο ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί πξηλ αζηνρήζεη έλα εμάξηεκα. 

o MTTR (Mean Time to Repair) (40%) 

Ο κέζνο ρξφλνο επηζθεπήο ελφο εμαξηήκαηνο (MTTR) είλαη ην γηλφκελν ηνπ 

ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα λα εθηειεζηεί θάζε πξνζδνθψκελε επηζθεπή επί ηε ζρεηηθή 

ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ζα εκθαληζηεί. 

o Πξνεηδνπνίεζε γηα βιάβε (20%) 

Η ηθαλφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ γηα δηάγλσζε βιάβεο πξηλ ηελ απαίηεζε 

αληηθαηάζηαζεο. 

 Δμαξηήζεηο 

o Απαίηεζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο (50%) 

ε έλαλ εμνπιηζκφ κπνξεί λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ ή επηζθεπήο 

ηνπ ρσξίο λα δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηνπ. Τπάξρεη φκσο θαη ην ελδερφκελν λα κελ είλαη 

δπλαηή ε παξέκβαζε ζε θάπνηνλ εμνπιηζκφ εάλ δελ ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο. 

o Ύπαξμε εθεδξηθνύ ζπζηήκαηνο (30%) 

Κάπνηα ζπζηήκαηα έρνπλ θαη εθεδξηθά ππνζπζηήκαηα ή αθφκα θαη νιφθιεξα 

ζπζηήκαηα ζε πεξίπησζε βιάβεο. 
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o Ιεξαξρία εμνπιηζκνύ (20%) 

Οη εμνπιηζκνί ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηνλ θχξην εμνπιηζκφ ν νπνίνο ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηελ γξακκή παξαγσγήο θαη ηνλ δεπηεξεχνλ εμνπιηζκφ ν νπνίνο ιεηηνπξγεί δελ 

παίδεη ηφζν ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ γξακκή παξαγσγήο. 

 Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά εμνπιηζκνύ 

o Χξόλνο αλακνλήο αληαιιαθηηθνύ (30%) 

Ο εμνπιηζκφο πξνο αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα απαηηεί ηδηθή παξαγγειία ή θάπνην 

ρξνληθφ δηάζηεκα αλακνλήο κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ αληαιιαθηηθνχ. 

o Απαίηεζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ (10%) 

Ο εμνπιηζκφο ππφ θαηαζθεπή ππάξρεη ην ελδερφκελν λα απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο ηηο νπνίεο λα κελ θαηέρεη ην θιηκάθην ζπληήξεζεο θαη λα απαηηείηαη εμσηεξηθφο 

εμεηδηθεπκέλνο ζπληεξεηήο. 

o Χξόλνο ζπληήξεζεο (30%) 

Ο απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 

o Απαίηεζε πξνεηνηκαζίαο (30%) 

Ο εμνπιηζκφο πξηλ ηελ επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα απαηηεί θάπνην ρξφλν 

πξνεηνηκαζίαο. 

 Κόζηνο 

o Ο ιόγνο ηνπ θόζηνπο ηεο δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο σο πξνο ην θόζηνο ηεο 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο (55%) 

Σν θφζηνο ηεο δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο ελφο εμνπιηζκνχ πξνο ην θφζηνο ηεο 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ελφο εμνπιηζκνχ. 
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o Κόζηνο κε επηζθεπή (30%) 

Σν θφζηνο κε επηζθεπήο εμνπιηζκνχ είλαη ην θφζηνο ην νπνίν ζα πξνθαιέζεη κηα 

πηζαλή βιάβε ηνπ εμνπιηζκνχ ζην κέιινλ ελψ δελ έρεη ζπληεξεζεί ζε κηα πξνγξακκαηηζκέλε 

ζπληήξεζε. 

o Κόζηνο ζπληήξεζεο αλά κνλάδα παξαγσγήο (15%) 

5.2 Οη αζαθείο θαλόλεο ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ 

ζπληήξεζεο 

Οη αζαθείο θαλφλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζχζηεκα πνπ θαηαζθεπάζηεθε είλαη 

ζπλνιηθά 57. Γηα έλα ηέηνην ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ πέληε εηζφδνπο κε ηξεηο ή ηέζζεξηο 

ζπλαξηήζεηο-θξηηήξηα ζπκκεηνρήο γηα ηελ θαζεκηά νηθνγέλεηα ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκνχ 

νη θαλφλεο πνπ ζα θάιππηαλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη 243 ζηνλ αξηζκφ. Ωζηφζν έλα 

ζχζηεκα ηέηνηνπ κεγέζνπο θαιχπηεηαη ζπλήζσο απφ 30-40 θαλφλεο. Παξφια απηά 

θαηαζθεπάζηεθαλ φινη νη πηζαλνί θαλφλεο θαη ζπκπηχρζεθαλ απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 243 

θαλφλσλ θάπνηνη ιφγσ ηεο ίδηαο θπζηθήο ζεκαζίαο ησλ κεγεζψλ ζε πηζαλέο πεξηπηψζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα φηαλ ε βαζκνινγία ησλ ηεζζάξσλ απφ ηηο πέληε νηθνγέλεηεο ραξαθηεξηζηηθψλ 

εμνπιηζκνχ είλαη LOW ηφηε πξνβαίλνπκε ζε κε ζπληήξεζε, απηφ ην ελδερφκελν 

παξνπζηάδεηαη πάλσ απφ κία θνξά αιιά θαιχπηεηε απφ έλαλ θαλφλα. Οη 57 θαλφλεο ινηπφλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ ζπληήξεζεο είλαη νη εμήο (ιφγνπ 

ζπληνκνγξαθίαο: Ρίζθν= RI, Πηζαλφηεηα= PR, Δμαξηήζεηο= DE, Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά 

εμνπιηζκνχ= SCE, Κφζηνο= CO): 

1. If LOW >=4 then (ACT is REJECT) 

2. If HIGH >=3 then (ACT is DO) 

3. If MEDIUM >= 4 then (ACT is DO) 

4. If HIGH=2 and MEDIUM>=1 then (ACT is DO) 

5. If LOW=3 and MEDIUM=1 then (ACT is REJECT) 

6. If MEDIUM=3 and HIGH >=1 then (ACT is DO) 

7. If (RI is LOW) and (PR is LOW) and (DE is LOW) and (SCE is HIGH) and (CO is 

HIGH) then (ACT is CONSIDER) 



Παλεπηζηήκην Πεηξαηά Σκήκα Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο & Σερλνινγίαο 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεψξγηνο ηεθάλνπ 

 

54 

 

8. If (RI is LOW) and (PR is LOW) and (DE is MEDIUM) and (SCE is MEDIUM) and 

(CO is MEDIUM) then (ACT is CONSIDER) 

9. If (RI is LOW) and (PR is LOW) and (DE is MEDIUM) and (SCE is MEDIUM) and 

(CO is HIGH) then (ACT is CONSIDER) 

10. If (RI is LOW) and (PR is LOW) and (DE is MEDIUM) and (SCE is HIGH) and (CO 

is MEDIUM) then (ACT is CONSIDER) 

11. If (RI is LOW) and (PR is LOW) and (DE is HIGH) and (SCE is LOW) and (CO is 

HIGH) then (ACT is CONSIDER) 

12. If (RI is LOW) and (PR is LOW) and (DE is HIGH) and (SCE is MEDIUM) and (CO 

is MEDIUM) then (ACT is CONSIDER) 

13. If (RI is LOW) and (PR is LOW) and (DE is HIGH) and (SCE is HIGH) and (CO is 

LOW) then (ACT is CONSIDER) 

14. If (RI is LOW) and (PR is MEDIUM) and (DE is LOW) and (SCE is MEDIUM) and 

(CO is MEDIUM) then (ACT is CONSIDER) 

15. If (RI is LOW) and (PR is MEDIUM) and (DE is LOW) and (SCE is MEDIUM) and 

(CO is HIGH) then (ACT is CONSIDER) 

16. If (RI is LOW) and (PR is MEDIUM) and (DE is LOW) and (SCE is HIGH) and (CO 

is LOW) then (ACT is CONSIDER) 

17. If (RI is LOW) and (PR is MEDIUM) and (DE is LOW) and (SCE is HIGH) and (CO 

is MEDIUM) then (ACT is CONSIDER) 

18. If (RI is LOW) and (PR is MEDIUM) and (DE is MEDIUM) and (SCE is LOW) and 

(CO is MEDIUM) then (ACT is CONSIDER) 

19. If (RI is LOW) and (PR is MEDIUM) and (DE is MEDIUM) and (SCE is LOW) and 

(CO is HIGH) then (ACT is CONSIDER) 

20. If (RI is LOW) and (PR is MEDIUM) and (DE is MEDIUM) and (SCE is MEDIUM) 

and (CO is LOW) then (ACT is CONSIDER) 

21. If (RI is LOW) and (PR is MEDIUM) and (DE is MEDIUM) and (SCE is HIGH) and 

(CO is LOW) then (ACT is CONSIDER) 

22. If (RI is LOW) and (PR is MEDIUM) and (DE is HIGH) and (SCE is LOW) and (CO 

is MEDIUM) then (ACT is CONSIDER) 

23. If (RI is LOW) and (PR is MEDIUM) and (DE is HIGH) and (SCE is MEDIUM) and 

(CO is LOW) then (ACT is CONSIDER) 
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24. If (RI is LOW) and (PR is HIGH) and (DE is LOW) and (SCE is LOW) and (CO is 

HIGH) then (ACT is CONSIDER) 

25. If (RI is LOW) and (PR is HIGH) and (DE is LOW) and (SCE is MEDIUM) and (CO 

is MEDIUM) then (ACT is CONSIDER) 

26. If (RI is LOW) and (PR is HIGH) and (DE is LOW) and (SCE is HIGH) and (CO is 

LOW) then (ACT is CONSIDER) 

27. If (RI is LOW) and (PR is HIGH) and (DE is MEDIUM) and (SCE is LOW) and (CO 

is MEDIUM) then (ACT is CONSIDER) 

28. If (RI is LOW) and (PR is HIGH) and (DE is MEDIUM) and (SCE is MEDIUM) and 

(CO is LOW) then (ACT is CONSIDER) 

29. If (RI is LOW) and (PR is HIGH) and (DE is HIGH) and (SCE is LOW) and (CO is 

LOW) then (ACT is CONSIDER) 

30. If (RI is MEDIUM) and (PR is LOW) and (DE is LOW) and (SCE is MEDIUM) and 

(CO is MEDIUM) then (ACT is CONSIDER) 

31. If (RI is MEDIUM) and (PR is LOW) and (DE is LOW) and (SCE is MEDIUM) and 

(CO is HIGH) then (ACT is CONSIDER) 

32. If (RI is MEDIUM) and (PR is LOW) and (DE is LOW) and (SCE is HIGH) and (CO 

is MEDIUM) then (ACT is CONSIDER) 

33. If (RI is MEDIUM) and (PR is LOW) and (DE is MEDIUM) and (SCE is LOW) and 

(CO is MEDIUM) then (ACT is CONSIDER) 

34. If (RI is MEDIUM) and (PR is LOW) and (DE is MEDIUM) and (SCE is LOW) and 

(CO is HIGH) then (ACT is CONSIDER) 

35. If (RI is MEDIUM) and (PR is LOW) and (DE is MEDIUM) and (SCE is MEDIUM) 

and (CO is LOW) then (ACT is CONSIDER) 

36. If (RI is MEDIUM) and (PR is LOW) and (DE is MEDIUM) and (SCE is HIGH) and 

(CO is LOW) then (ACT is CONSIDER) 

37. If (RI is MEDIUM) and (PR is LOW) and (DE is HIGH) and (SCE is LOW) and (CO 

is MEDIUM) then (ACT is CONSIDER) 

38. If (RI is MEDIUM) and (PR is LOW) and (DE is HIGH) and (SCE is MEDIUM) and 

(CO is LOW) then (ACT is CONSIDER) 

39. If (RI is MEDIUM) and (PR is MEDIUM) and (DE is LOW) and (SCE is LOW) and 

(CO is MEDIUM) then (ACT is CONSIDER) 



Παλεπηζηήκην Πεηξαηά Σκήκα Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο & Σερλνινγίαο 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεψξγηνο ηεθάλνπ 

 

56 

 

40. If (RI is MEDIUM) and (PR is MEDIUM) and (DE is LOW) and (SCE is LOW) and 

(CO is HIGH) then (ACT is CONSIDER) 

41. If (RI is MEDIUM) and (PR is MEDIUM) and (DE is LOW) and (SCE is MEDIUM) 

and (CO is LOW) then (ACT is CONSIDER) 

42. If (RI is MEDIUM) and (PR is MEDIUM) and (DE is LOW) and (SCE is HIGH) and 

(CO is LOW) then (ACT is CONSIDER) 

43. If (RI is MEDIUM) and (PR is MEDIUM) and (DE is MEDIUM) and (SCE is LOW) 

and (CO is LOW) then (ACT is CONSIDER) 

44. If (RI is MEDIUM) and (PR is MEDIUM) and (DE is HIGH) and (SCE is LOW) and 

(CO is LOW) then (ACT is CONSIDER) 

45. If (RI is MEDIUM) and (PR is HIGH) and (DE is LOW) and (SCE is LOW) and (CO 

is MEDIUM) then (ACT is CONSIDER) 

46. If (RI is MEDIUM) and (PR is HIGH) and (DE is LOW) and (SCE is MEDIUM) and 

(CO is LOW) then (ACT is CONSIDER) 

47. If (RI is MEDIUM) and (PR is HIGH) and (DE is MEDIUM) and (SCE is LOW) and 

(CO is LOW) then (ACT is CONSIDER) 

48. If (RI is HIGH) and (PR is LOW) and (DE is LOW) and (SCE is LOW) and (CO is 

HIGH) then (ACT is CONSIDER) 

49. If (RI is HIGH) and (PR is LOW) and (DE is LOW) and (SCE is MEDIUM) and (CO 

is MEDIUM) then (ACT is CONSIDER) 

50. If (RI is HIGH) and (PR is LOW) and (DE is LOW) and (SCE is HIGH) and (CO is 

LOW) then (ACT is CONSIDER) 

51. If (RI is HIGH) and (PR is LOW) and (DE is MEDIUM) and (SCE is LOW) and (CO 

is MEDIUM) then (ACT is CONSIDER) 

52. If (RI is HIGH) and (PR is LOW) and (DE is MEDIUM) and (SCE is MEDIUM) and 

(CO is LOW) then (ACT is CONSIDER) 

53. If (RI is HIGH) and (PR is LOW) and (DE is HIGH) and (SCE is LOW) and (CO is 

LOW) then (ACT is CONSIDER) 

54. If (RI is HIGH) and (PR is MEDIUM) and (DE is LOW) and (SCE is LOW) and (CO 

is MEDIUM) then (ACT is CONSIDER) 

55. If (RI is HIGH) and (PR is MEDIUM) and (DE is LOW) and (SCE is MEDIUM) and 

(CO is LOW) then (ACT is CONSIDER) 
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56. If (RI is HIGH) and (PR is MEDIUM) and (DE is MEDIUM) and (SCE is LOW) and 

(CO is LOW) then (ACT is CONSIDER) 

57. If (RI is HIGH) and (PR is HIGH) and (DE is LOW) and (SCE is LOW) and (CO is 

LOW) then (ACT is CONSIDER) 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ θαλφλσλ αθνινπζεί αλαιπηηθή επεμήγεζε κεξηθψλ 

απφ απηψλ: 

 If LOW >=4 then (ACT is REJECT) 

Δάλ ηέζζεξηο ή παξαπάλσ απφ ηηο νηθνγέλεηεο ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκνχ έρνπλ 

βαζκνινγία LOW ηφηε δελ ππάξρεη ιφγνο γηα ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Έηζη ν εμνπιηζκφο 

απηφο ραξαθηεξίδεηε σο REJECT θαη δελ ππνβάιιεηαη ζε θάπνηα κνξθή ζπληήξεζεο. 

 If HIGH >=3 then (ACT is DO) 

Δάλ ηξείο ή παξαπάλσ απφ ηηο νηθνγέλεηεο ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκνχ έρνπλ 

βαζκνινγία HIGH ηφηε ππάξρεη ιφγνο γηα ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Έηζη ν εμνπιηζκφο 

απηφο ραξαθηεξίδεηε σο DO θαη ππνβάιιεηαη ζε θάπνηα κνξθή ζπληήξεζεο. 

 If MEDIUM >= 4 then (ACT is DO) 

Δάλ ηέζζεξηο ή παξαπάλσ απφ ηηο νηθνγέλεηεο ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκνχ έρνπλ 

βαζκνινγία MEDIUM ηφηε ππάξρεη ιφγνο γηα ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Έηζη ν 

εμνπιηζκφο απηφο ραξαθηεξίδεηε σο DO θαη ππνβάιιεηαη ζε θάπνηα κνξθή ζπληήξεζεο. 

 If HIGH=2 and MEDIUM>=1 then (ACT is DO) 

Δάλ δχν απφ ηηο νηθνγέλεηεο ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκνχ έρνπλ βαζκνινγία HIGH 

θαη κία ή παξαπάλσ νηθνγέλεηεο ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκνχ έρνπλ βαζκνινγία MEDIUM 

ηφηε ππάξρεη ιφγνο γηα ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Έηζη ν εμνπιηζκφο απηφο ραξαθηεξίδεηε 

σο DO θαη ππνβάιιεηαη ζε θάπνηα κνξθή ζπληήξεζεο. 
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 If LOW=3 and MEDIUM=1 then (ACT is REJECT) 

Δάλ ηξείο απφ ηηο νηθνγέλεηεο ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκνχ έρνπλ βαζκνινγία LOW 

θαη κία νηθνγέλεηα ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκνχ έρεη βαζκνινγία MEDIUM ηφηε δελ ππάξρεη 

ιφγνο γηα ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Έηζη ν εμνπιηζκφο απηφο ραξαθηεξίδεηε σο REJECT 

θαη δελ ππνβάιιεηαη ζε θάπνηα κνξθή ζπληήξεζεο. 

 If MEDIUM=3 and HIGH >=1 then (ACT is DO) 

Δάλ ηξείο απφ ηηο νηθνγέλεηεο ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκνχ έρνπλ βαζκνινγία 

MEDIUM θαη ηνπιάρηζηνλ κία νηθνγέλεηα ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκνχ έρεη βαζκνινγία 

HIGH ηφηε ππάξρεη ιφγνο γηα ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Έηζη ν εμνπιηζκφο απηφο 

ραξαθηεξίδεηε σο DO θαη ππνβάιιεηαη ζε θάπνηα κνξθή ζπληήξεζεο. 

 If (RI is LOW) and (PR is MEDIUM) and (DE is MEDIUM) and (SCE is HIGH) and 

(CO is LOW) then (ACT is CONSIDER) 

Δάλ ε νηθνγέλεηα ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκνχ πνπ απεπζχλεηε ζην ξίζθν έρεη 

βαζκνινγία LOW θαη ε νηθνγέλεηα ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκνχ πνπ απεπζχλεηε ζηελ 

πηζαλφηεηα έρεη βαζκνινγία MEDIUM θαη ε νηθνγέλεηα ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκνχ πνπ 

απεπζχλεηε ζηηο εμαξηήζεηο έρεη βαζκνινγία MEDIUM θαη ε νηθνγέλεηα ραξαθηεξηζηηθψλ 

εμνπιηζκνχ πνπ απεπζχλεηε ζηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά εμνπιηζκνχ έρεη βαζκνινγία HIGH 

θαη ε νηθνγέλεηα ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκνχ πνπ απεπζχλεηε ζην θφζηνο έρεη βαζκνινγία 

LOW ηφηε ν εμνπιηζκφο ραξαθηεξίδεηε σο CONSIDER θαη ηφηε ε νκάδα ζπληήξεζεο πξέπεη 

λα μαλά ειέγμεη ηελ αλαγθαηφηεηα ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα λα απνθαζίζεη αλ ν 

εμνπιηζκφο ζα ππνβιεζεί ζε θάπνηνπ είδνπο ζπληήξεζεο. 

 If (RI is MEDIUM) and (PR is HIGH) and (DE is MEDIUM) and (SCE is LOW) and 

(CO is LOW) then (ACT is CONSIDER) 

Δάλ ε νηθνγέλεηα ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκνχ πνπ απεπζχλεηε ζην ξίζθν έρεη 

βαζκνινγία MEDIUM θαη ε νηθνγέλεηα ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκνχ πνπ απεπζχλεηε ζηελ 

πηζαλφηεηα έρεη βαζκνινγία HIGH θαη ε νηθνγέλεηα ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκνχ πνπ 

απεπζχλεηε ζηηο εμαξηήζεηο έρεη βαζκνινγία MEDIUM θαη ε νηθνγέλεηα ραξαθηεξηζηηθψλ 
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εμνπιηζκνχ πνπ απεπζχλεηε ζηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά εμνπιηζκνχ έρεη βαζκνινγία LOW 

θαη ε νηθνγέλεηα ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκνχ πνπ απεπζχλεηε ζην θφζηνο έρεη βαζκνινγία 

LOW ηφηε ν εμνπιηζκφο ραξαθηεξίδεηε σο CONSIDER θαη ηφηε ε νκάδα ζπληήξεζεο πξέπεη 

λα μαλά ειέγμεη ηελ αλαγθαηφηεηα ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα λα απνθαζίζεη αλ ν 

εμνπιηζκφο ζα ππνβιεζεί ζε θάπνηνπ είδνπο ζπληήξεζεο. 

 If (RI is HIGH) and (PR is HIGH) and (DE is LOW) and (SCE is LOW) and (CO is 

LOW) then (ACT is CONSIDER) 

Δάλ ε νηθνγέλεηα ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκνχ πνπ απεπζχλεηε ζην ξίζθν έρεη 

βαζκνινγία HIGH θαη ε νηθνγέλεηα ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκνχ πνπ απεπζχλεηε ζηελ 

πηζαλφηεηα έρεη βαζκνινγία HIGH θαη ε νηθνγέλεηα ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκνχ πνπ 

απεπζχλεηε ζηηο εμαξηήζεηο έρεη βαζκνινγία LOW θαη ε νηθνγέλεηα ραξαθηεξηζηηθψλ 

εμνπιηζκνχ πνπ απεπζχλεηε ζηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά εμνπιηζκνχ έρεη βαζκνινγία LOW 

θαη ε νηθνγέλεηα ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκνχ πνπ απεπζχλεηε ζην θφζηνο έρεη βαζκνινγία 

LOW ηφηε ν εμνπιηζκφο ραξαθηεξίδεηε σο CONSIDER θαη ηφηε ε νκάδα ζπληήξεζεο πξέπεη 

λα μαλά ειέγμεη ηελ αλαγθαηφηεηα ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα λα απνθαζίζεη αλ ν 

εμνπιηζκφο ζα ππνβιεζεί ζε θάπνηνπ είδνπο ζπληήξεζεο. ην ρήκα 6 απεηθνλίδεηαη 

γξαθηθά ην ζχζηεκα ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ ζπληήξεζεο  
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ρήκα 6: Γηάγξακκα ξνήο ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ ζπληήξεζεο 
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6. πκπεξάζκαηα 

ην θεθάιαην απηφ εμάγνληαη νξηζκέλα πνιχ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ ζπληήξεζεο πνπ πξνεγήζεθε 

θαη ππνδεηθλχνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα. 

6.1 Πιενλεθηήκαηα 

Σν θχξην πιενλέθηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ ζπληήξεζεο 

πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ε επειημία ηνπ θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηά 

ηνπ, εηδηθά ζε ζρέζε κε: 

 Σνλ αξηζκφ ησλ νηθνγελεηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ εμνπιηζκνχ 

ηελ παξνχζα εξγαζία δεκηνπξγήζεθαλ πέληε νηθνγέλεηεο ραξαθηεξηζηηθψλ 

εμνπιηζκνχ αιιά ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο φζσλ νηθνγελεηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

εμνπιηζκνχ θξίλεη ν εθάζηνηε ρεηξηζηήο  ηνπ ζπζηήκαηνο φηη είλαη αλαγθαίεο. 

 Σνλ αξηζκφ θξηηεξίσλ 

ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεθαεπηά θξηηήξηα αιιά ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο φζσλ θξηηεξίσλ θξίλεη ν εθάζηνηε ρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο φηη 

είλαη αλαγθαίεο. 

 Σνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θξηηεξίσλ 

Οη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο πνπ νξίζηεθαλ γηα ηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ελδεηθηηθνί 

θαη νξίζηεθαλ έπεηηα απφ ζπδήηεζε κε εηδηθνχο ζηνλ ηνκέα ζπληήξεζεο. Σν ζχζηεκα φκσο 

δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ εθάζηνηε ρεηξηζηή λα νξίζεη νπνηνλδήπνηε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 

θξίλεη απηφο αλαγθαίν ζε θάζε θξηηήξην. 

 

 



Παλεπηζηήκην Πεηξαηά Σκήκα Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο & Σερλνινγίαο 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεψξγηνο ηεθάλνπ 

 

62 

 

 Σα ζπζηήκαηα απφθαζεο 

Σν ζπζηήκαηα απφθαζεο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κπνξεί πνιχ εχθνια λα 

αλαπξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο πνπ έρεη ην θάζε έξγν ζπληήξεζεο. 

 Σα ζπζηήκαηα θαλφλσλ 

Σν ζπζηήκαηα θαλφλσλ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κπνξεί πνιχ εχθνια λα 

αλαπξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο πνπ έρεη ην θάζε έξγν ζπληήξεζεο. 

 Σα ζπζηήκαηα βαξχηεηαο 

Σν ζπζηήκαηα απφθαζεο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κπνξεί πνιχ εχθνια λα 

αλαπξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο πνπ έρεη ην θάζε έξγν ζπληήξεζεο. 

 Σν κεραληζκφ απφθαζεο 

Ο κεραληζκφο ιήςεο απφθαζεο είλαη θαζαξά αληηθεηκεληθφο θαη δηαθέξεη ζε θάζε 

έξγν ζπληήξεζεο γηα απηφλ ηνλ ιφγν ην ζχζηεκα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ εθάζηνηε 

ρεηξηζηήο λα δηακνξθψζεη ηνλ δηθφ ηνπ κεραληζκφ  απφθαζεο πάλσ ζην ππάξρνλ ζχζηεκα. 

 

6.2 Απνηειέζκαηα θαη νθέιε  

Σα απνηειέζκαηα ηα νπνία αλαδέρζεθαλ κεηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ ζπληήξεζεο είλαη ηα εμήο: 

 Πξνζδηνξηζκφο ειάρηζηνπ πξνυπνινγηζκνχ (budget) 

Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ειάρηζηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ κέζσ δηαθφξσλ θξηηεξίσλ θφζηνπο 
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 Γηαρείξηζε εξγαζηψλ βάζεη πξνυπνινγηζκνχ 

Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πνιχ γξήγνξα θαη εχθνια λα 

πξνζζέζνπκε ή λα αθαηξέζνπκε θάπνηα εξγαζία επεηδή γλσξίδνπκε αθξηβφο ηνλ δηαζέζηκν 

πξνυπνινγηζκφ. 

 Γηακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ κε πινπξαιηζηηθφ ηξφπν 

Λφγν ηνπ πινπξαιηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ πνπ εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα ν 

πξνυπνινγηζκφο πξνζδηνξίδεηε κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. 
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